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ส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม 
1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) : กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) : Thanachart Eastspring China A Active Fund 
ชื่อย่อโครงการ : T-ES-CHINA A 

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : วันที่ 5 มีนาคม 2563 
อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ 
ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารทุน 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :  
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A 
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือมี
ธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCI 
กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ 
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds 
หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไม่
ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพ่ิมข้ึน ทั้งนี ้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้ง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว 
ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน  (FX Derivatives) บางส่วน 
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อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่
ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า   
 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio management (EPM)) ได ้หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง
อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
เงื่อนไข/ข้อจำกัดอ่ืน 
1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที ่จะพิจารณาเปลี ่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน  (class) และ/หรือกองทุนรวม
ต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่
กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวม
ต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ  เช่น เงื่อนไขการ
ลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่
กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือใน
กรณีท่ีกองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของ
กองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทน
ของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตาม
ความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว  หรือ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็น
ประเทศอื่น ๆ โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ 
รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื่นได้
ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน  และคำนึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และ
ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
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2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ทั้งนี ้ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม  และไม่นำมาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการ
ลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่ง
มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี ้ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 
 
3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่
กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
(3.1)  บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดย
กองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบาย
การลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวม
ของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบต่อไป 
(3.2)  หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่  
เพื่อเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการ
จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและ
สำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ 
เพ่ือเป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน 
 
4.  ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุน  เข้าลงทุน
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางใน
ต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 
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(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 
วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ 
(กองทุนหลัก) นั้น 
บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
4.1   แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามท่ีกล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการ
ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฎเหตุ  
ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพ่ือ
เป็น กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค ์และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดย
แนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
4.2  ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฎเหตุ หรือเป็นไป
ตามท่ีประกาศกำหนด 
4.3  ในกรณีที ่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 4.2 ต่อ
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณา
ผ่อนผัน 
4.4  รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพ่ือให้ผู้ที่สนใจลงทุนรับรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย 
 
5.  กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคำสั่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอ่ืนใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  
ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตาม
สัดส่วนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งมาโดยคำสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสำหรับรายการไถ่ถอนและ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เหลือจากวันที่ได้ทำรายการซึ่งปกติจะไม่เกิน 20 วันทำการ 
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รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสาร
ทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for 
Collective Investment) เป็นกองทนุรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้
ลงทุนสถาบัน (institutional investors)     
 
ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เก่ียวกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือ 
ชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่ www.ubs.com/funds 
 
ชื่อกองทุนหลัก กองทุน  UBS (Lux) IS - China A Opportunity 
Class I-A2-acc 
ISIN Code LU1675058645 
Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity 
วันจัดตั้งกองทุน  
(Inception Date) 

23 พฤศจิกายน 2560 
 

สกุลเงินฐาน  
(base currency) 

USD 
 

ตัวชี้วัด (Benchmark) 
 

MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment  
(Bloomberg: MBCN1A Index) 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที่มุ่งหา
ผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน, หุ้นสหกรณ์, participation 
shares, participation certificates และใบสำคัญแสดงสิทธิในการ
ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศ
จีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  
 
โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น A share ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ้น โดยลงทุนใน
สกุลเงินหยวน 
 
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 จะต้องลงทุนในตรา
สารทุนที่ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุน
ที่จดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดที่มีการกำกับดูแลตามนิยาม
ของ Directive 2004/39/EC of the European Parliament and 
of the Council of 21 April 2004 

http://www.ubs.com/funds
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นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยง และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) 

อายุกองทุน ไม่กำหนด 
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ 
บริษัทจัดการกองทุน 
(Management Company) 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 
R.C.S. Luxembourg B 154.210 

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

Northern Trust Global Services SE, 
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg. 

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers,  
Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L -2182 
Luxembourg. 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที ่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน  เพื ่อเป็น

ค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ( loyalty fee หรือ rebate) 
บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 

2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด 

 
ตัวช้ีวัด (Benchmark) 
1.  ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%) : 100.00 
2.  ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน (%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ คำนวณ
ผลตอบแทน 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการ
เห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ



กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

หน้า 7 / 77 

เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของ
ตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 
 

1.3 ลักษณะท่ีสำคัญของกองทุนรวม 
- นักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและ

ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได ้

- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่
จะสามารถลงทุนได ้ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้จากการลงทุน 

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้ 
 

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก 
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2. ข้อมูลการลงทุนของกองทุน 

 
 
ข้อมูลการลงทุน 10 อันดับแรก 

 
 
แหล่งที่มาของข้อมูล : Fund Fact ณ วันที ่31 มกราคม 2566 
 

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก กำไรส่วน
ต่างของราคาหลักทรัพย์ ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อ
หน่วย และต่อมาราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้กำไร
เป็นจำนวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนั้นเมื่อกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ผู้
ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 
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1.5 จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 10,000 ล้านบาท 
1. ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการได้ไม่เกิน

ร้อยละ15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ (Green shoe) 
 

2. หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการ แต่ยังไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 
ของจำนวนเงินทุนโครงการ (Green shoe) บริษัทจัดการจะดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจ
ดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพ่ิมจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้ันตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
 

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี 
• วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี :  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  
• วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

 
1.7 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

- ความผันผวนทางด้านราคาของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) 
 

1.8 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้  
 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผลหรือ  
 

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที ่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อวิธีการคำนว ณ 
กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 

2. การเลื ่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้  
 
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

นั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน  
 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 

(3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐาน
การได้ร ับความเห็นชอบของผู ้ด ูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.  (1)  หรือการรับรองข้อมูลของผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้  
 

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับ
วันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง  
 

3. ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อกําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน  และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ 
ผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  

 
1.9 การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับไว้แล้ว  
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บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ
คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้ 
 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือ เป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ 

ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้ 
 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใด

อย่างหนึ่งดังนี้ 
 
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
 

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตาม
กฎหมาย 
 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสำคัญ 
 

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ 
 

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม  
 
ความข้างต้น มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
(1) กองทุนรวมตลาดเงิน 
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(2) กองทุนรวมดัชนี 
(3) กองทุนรวมอีทีเอฟ 
(4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
(5) กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยน
หนว่ยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

 
1.10 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืน

หน่วยลงทุน ได้จากช่องทางดังนี้ 
• เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th 
• โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ โทร.1725 
• สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 
1.1 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้ 

• เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th 
• โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ  โทร.1725 
• สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ 

 
1.2 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อผูกพันได้จากช่องทาง 

https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=T-ES-CHINA%20A 
 

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง มีดังนี้ 
ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือ โอกาสที่
ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาวะ

1. บริษัทจัดการจะดำเนินการศึกษาและประเมินปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ อย่างระมัดระวัง รวมถึงจะดำเนินการ
ติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที ่จะมีผลกระทบต่อ

https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=T-ES-CHINA%20A
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาด
เงินและตลาดทุนสภาพคล่องในตลาดเงิน การปรับตัว
ของราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยในการผลิตหรือเกิด
สงคราม 
เป็นต้น 

 
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange 

Rate Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับ
เงินอีกสกุลหนึ ่ง เนื ่องจากกองทุนลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีการซื้อขายในรูป
สกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่
ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนเงิน
สกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนมาเป็นเงิน
สกุลบาท 

 
 
 
 
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country 

and Political Risk) ได ้แก ่  เสถ ียรภาพทางด ้าน
การเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศ
ต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้ 

 
 
 
4. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ 

(Repatriation Risk) ค ือ ความเส ี ่ยงท ี ่กองท ุนไม่
สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้
ครบถ้วนตามที่คาดไว้ได้ 

 
 

ระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่องนอกจากนี้ จะศึกษาข้อจำกัดต่างๆ เพ่ือมิให้
เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุนอีกด้วย 

 
 
 
2. สำหรับกองทุนนี้จะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลย
พินิจ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
จากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือ
กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศในรูป
สกุลเง ินตราต่างประเทศอยู ่บ ้าง  ซึ ่งมูลค่าของ
กองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศที่
กองทุนไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือ
ได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืน
ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  
 

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และ
วิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุน
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื ่อง  เพื ่อที ่จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
4. บริษ ัทจ ัดการจะศึกษาข้อจำกัด  เง ื ่อนไข และ

ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างระมัดระวัง ก่อนที่จะ
ลงทุนในหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพื่อมิให้
เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และการนำเงินกลับเข้า
ประเทศของกองทุน 
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง 
5. ความเสี ่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที ่กองทุน

ลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนไม่
สามารถจำหน่ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสม
หรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ 

 
 
 
6. ความเสี ่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า 

(Leverage Risk) คือความเส ี ่ยงจากการลงท ุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้าเพื ่อป้องกันความเสี ่ยงโดย
ระยะเวลาและสัดส่วนในการลงทุนเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงนั้นจะขึ้นกับการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจไม่สามารถป้องกันความ
เสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดอาจทำให้เสีย
โอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากข้ึน 
 

7. ความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร 
(Credit Risk) คือโอกาสที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถ
ชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลา 

 
 
 
8. ความเสี่ยงด้านภาษี (Tax Considerations) การ

เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกับภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
เงินลงทุนของกองทุน หรือกระทบต่อความสามารถใน
การสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน 

5. บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวม
ต ่ างประเทศ  และ/หร ือกองท ุนรวมอ ีท ี เอฟ
ต่างประเทศ ที่มีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาจากนโยบายการลงทุน
และเงื่อนไขของกองทุน เพื่อลดความเสี่ยงในด้าน
การขายคืนหน่วยลงทุน 

 
6. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนเพื่อป้องกัน

ค ว าม เ ส ี ่ ย ง ต ามหล ั ก เ กณฑ ์ ท ี ่ ก าหนด โ ดย
คณะกรรมการพ ิ จารณาความ เส ี ่ ย งลงท ุน /
คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เช่น จาก
สัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นร้อย
ละต่อขนาดของกองทุน 

 
 
 
7. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ดี

มีคุณภาพ มีประวัติการดำเนินงานที่ดี และมีความ
มั่นคง นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสาร
อย่างสม่ำเสมอ 

 
8. บริษัทจัดการจะมีการติดตามสถานการณ์และแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยรับทราบล่วงหน้าในช่องทางที่
เหมาะสมถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกับ
ภาษีซึ่งอาจมีผลกระทบกับผลตอบแทนของผู้ลงทุน 

 
 

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management 
Tools)  ดังนี้ 
 
1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  
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1.11 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)  

 
กองทุนรวมทั่วไป  
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัท
จัดการกำหนด  

 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่
เกินกว่าระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล
กองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่

แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกได้ 
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการ

ใช้เครื่องมือนี้ 
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• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางท่ีบริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

 
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask 

spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 
และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ 
fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 

2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 
และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  
 

3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์  
 

4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
 

5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
 

6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน   
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 

• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพ่ิมเติมจาก
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้  
 

• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน 
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่
อย่างใด  
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กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
ออกที่ หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
สำคัญ ซึ่งจะดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องกำหนด  
 

1.12 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(swing pricing)  
 
กองทุนรวมทั่วไป  
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี  
Full swing pricing  
Partial swing pricing  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัท

จัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตาม
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ  
 

• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask 

spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 
และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ 
fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 

2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 
และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  
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3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีสามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ 
 

เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
•  Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด 

โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
 

1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
 

2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
 

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 

• ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่
สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้  

 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือ

ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น 
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ  
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนใน
วันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ใน
การพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น 
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไป
แล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อ
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หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่
ชำระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ 
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการ

ใช้เครื่องมือนี้ 
 

• ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่
สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่า
เกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน
คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch 
in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ 
และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุน
รวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องกำหนด  

 
1.13 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution 

Levies – ADLs)  
 
กองทุนรวมทั่วไป  
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  
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• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน 
ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs 
factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม ( transaction costs) เช่น bid-ask 

spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 
และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ 
fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 

2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) 
และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพ่ือป้องกันความเสี่ยง  
 

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 

•  การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
กำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  

 
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  

 
3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  

ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

• ณ ขณะใดขณะหนึ ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร ่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 

 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น  
 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนใน
วันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุน
ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วย
เช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน

และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
ที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตรา
การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะราย
ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้  

 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่

ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  
 

การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มี

การใช้เครื่องมือนี้  
 

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs 
threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการ
ซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
• บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก  

 
2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 

ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับท่ีต่างกัน  
 

• ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้
เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุน
ต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด  

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่
ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท
จัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อ
กองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องกำหนด 
 

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
 

2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)  
 

กองทุนรวมทั่วไป  
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั้นต่ำ ตั้งแต่ร้อยละ  15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
• บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที ่ผู ้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน 

(Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ใน
โครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่
ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
รวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  
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• บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ 

Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings 
และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่
ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพ
คล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity 
Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที ่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที ่เพิ ่มขึ ้นเนื ่องจากการขายใน
ปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพ
คล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการ
ไถ่ถอน เพ่ือเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อ
ตราสารผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที ่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อ
สภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้
หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ  
 

ข้อสงวนสิทธิ์ 
• ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่

จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, 
ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 
  

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่
ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่
กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจัดการกำหนด  

 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือ

ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น 
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการ

ใช้เครื่องมือนี้ 
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• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง  
 
2)  พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน  
 
3)  ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  

 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตาม
ข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน
การขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่
เกี่ยวข้องกำหนด  
 

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)  
กองทุนรวมทั่วไป 
เพดาน Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
•  บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
•  บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการ

คำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด  
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•  ในกรณีที ่บริษัทจัดการกำหนดเงื ่อนไขเพื ่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณี

ดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน 
(subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)  

 
• บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม

สัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption 
Gate  

 
•  บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ 

แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับ
เพดานที่ระบุไว้ในโครงการ  

 
•  คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการ

รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-
rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่ อนไขและวิธีการที่
บริษัทจัดการกำหนด  

 
•  บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ที่ประกาศใช้  

 
•  บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า  
 
•  ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหาร

ความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได้ 
 
ข้อสงวนสิทธิ์ 
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•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้
ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน 
Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการ
กำหนด  

 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 

Gate ที่ประกาศใช้  
 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate 

ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption 
Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่
ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า  

 
•  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ

ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น  
 
การพิจารณาใช้เครื่องมือ  
•  บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการท่ี

มีการใช้เครื่องมือนี้  
 
•  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 
1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน  
 
2.  สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมิน

ว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่
ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้  

 
3.  ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมติฐานและ
หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ  
 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds  
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง 
ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจาก
คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และ
คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เก่ียวข้องกำหนด  

 
3. การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม  มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่า

ทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่
จะได้รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ 

 
4.  การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะ
ได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อัน
เนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  

 
1.  ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล  
 
2.  ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  
 
3.  มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
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4. กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ 

 
4.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี

ที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

 
4.2 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ  
 
4.3  มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ 

ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย
แล้ว 

 
อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
 
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหนว่ย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื ่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ ทน. 
11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
ก็ได ้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
เป็นการชั่วคราวหรือถาวร  
 

5. การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุน โดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อ
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ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึก
มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มี
สิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากท่ีสามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามแต่ละสถานการณ์ที่เหมาะสม 
ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ 

 
4. คำเตือน 

 
1. กองทุนนี้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน 

 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ

อาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุน  ทั ้งนี้ เนื ่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี ่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุน
เริ่มแรกได ้  

 
3. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active และกองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) 

อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน  (efficient portfolio 
management (EPM)) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืนจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทน
สูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป  ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความ
เสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์
การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

 
4. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงทำให้กองทุนนี้ 

มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงได้
สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป        

 
5. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการ

กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย  
 

6. การลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non- investment grade / unrated / 
unlisted ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
ของผู้ออกตราสารหรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น      
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7. กองทุนหลักมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคำสั่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
หลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอ่ืนใดออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก  
ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตาม
สัดส่วนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งมาโดยคำสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสำหรับรายการไถ่ถอนและ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เหลือจากวันที่ได้ทำรายการซึ่งปกติจะไม่เกิน 20 วันทำการ 

 
8. เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้  

(รวมถึงผู้เคยถือหน่วยลงทุนนี้) ไปยังกองทุนหลัก(รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) และหน่วย งานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน  (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 
10% ของหน่วยกองทุน หรือ ตามคำขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยและ/
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน  นอกจากนี้ 
บริษัทจัดการอาจจะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ต้องห้ามตามข้อกำหนดของกองทุนหลักในการดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้นทั้งหมด ทั้งนี ้ให้ถือว่า บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วในการให้ข้อมูลดังกล่าว  
 

9. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรอืมีความ
จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
ดำเน ินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหร ัฐอเมร ิกา  เป ็นต้น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ   เพื่อให้
เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้
ถือหน่วยลงทุน  การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และ
เอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอ่ืนใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือ
ข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้ 

 
10. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพ่ือประโยชน์กับ  

 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 

หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที ่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ 
Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  
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2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบุคคลดังกล่าว  
 

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี ่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว  
 

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4) 
 

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ  การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
 

11. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 
 

12. การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับ
รองถึงความถูกต้องของข้อมูล ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น 

 
13. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน 
1. การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 

3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 
1 ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่ 

 
2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

 
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน  

 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน 
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ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยัง
ไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน  
 
ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ในวันที่ยื่นคำขอโอน
หน่วยลงทุน หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน 

 
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทาง
ไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการ
ไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัท
จัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว  
 
สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้
โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย 
 
ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน 
 
1.  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับ

หรือเพ่ือประโยชน์กับ   
 

1)  พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู ้มีถิ ่นฐานอยู ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที ่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู ้ที ่ม ีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

 
2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว   
 
3)  หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
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4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้ งอยู่
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว   

 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4) 

 
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับ
หรือเพ่ือประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด  
ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  

 
ก) กรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ข) กรณีท่ีเป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย  
 
ค) กรณีท่ีเป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม  
 
ง) กรณีท่ีเป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอ่ืน  

 
2. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้มีการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุน
ระหว่างกองทุนใดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุน 

 
4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้    
 
1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื ้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น   
 

2. ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตาม
วิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด 
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5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม 
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ 

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว 
1. บลจ.อีสท์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ 
2. สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ www.sec.or.th 
3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2296-4763-90    

 
7. ภูมิลำเนาในประเทศไทย เพ่ือการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 

6. เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม 
 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด มีการควบ
รวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) 
จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 

 
ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 
https://www.eastspring.co.th  
E-mail: contactus.th@eastpring.com 
 
จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 194 กองทุน  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 334,189,351,463.47 บาท 
 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้  
1. คุณดารบุษป์ ปภาพจน์ ประธานกรรมการ 

2. คุณเวนดี้ ลิม ฮวี ชิง   กรรมการ 

https://www.eastspring.co.th/
mailto:contactus.th@eastpring.com
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3. คุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล    กรรมการ 

4. คุณศรัณย์ ภู่พัฒน์ กรรมการ 

 
รายช่ือผู้บริหาร ดังนี้ 
1.    คุณดารบุษป์ ปภาพจน์  กรรมการผู้จัดการ 
2. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
3. คุณเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ 
4. คุณ Phanindra Prabhala รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
5. คุณนฎา อิบรานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6. คุณปนัดดา ตัณฑ์ชาญชีวิน รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ 
7. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน 

 
2. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้ 

1. คุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ           รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการกองทุน  

2. คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริหารเงิน 

3. คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล            ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารหนี้และบริหารเงิน 

4. คุณพัชราภา มหัทธนกุล           ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตราสารทุน  

5. คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร               ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน  

6. คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์  ผู้จัดการกองทุน อสังหาริมทรัพย์ 

7. คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา   ผู้จัดการกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพ่ือลงทุนต่างประเทศ 

8. คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์  รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  

    
3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 
ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการกองทุนรวม 
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ของผู้จัดการกองทุนรวม 
คุณธีระศันส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญาโท  
การเงินสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

- 2536 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนที่
บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ 
และหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

ทหารไทย จำกัด  
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2551 – 2552  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
ฝ่ายจัดการลงทุน 

- 2549 – 2551  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ซิมิโก้ จำกัด  
ผู้อำนวยการอาวุโส  
ฝ่ายจัดการลงทุน 

- 2547 – 2549  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อเบอร์ดีน จำกัด  
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน  
ฝ่ายจัดการกองทุน 

- 2544 – 2547  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อยุธยา จำกัด  
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน 

หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด 

คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท 
การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์  

- 2532  ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2560 - 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ธนชาต จำกัด  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

- 2545 - 2560  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  

ดูภาพรวมของกองทุนที่ 
บริษัทจัดการ ติดตามภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหนี้ และ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลักทรัพย์ที่ลงทุน และ
บริหารการลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

ธนชาต จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  

- 2542 – 2545   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ธนชาต  จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน 

คุณพัชราภา มหัทธนกุล - 2537 ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  

- 2535   ปริญญาตรี บัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธน
ชาต จำกัด  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

- 2556 - 2564   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายการลงทุน 

- 2550 - 2556   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอ
เอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด  
SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน 

- 2546 - 2550   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ธนชาต จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน 
ฝ่ายจัดการกองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพ่ือนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนและกำหนด
กลยุทธ์การลงทุน ภายใต้
กรอบการลงทุนที่กำหนด 

คุณสมิทธ์ ศักดิ์กำจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร  

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ตลาดทุน และตลาด
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการ
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ             

- ปริญญาตรี วิทยาการ
จัดการสาขาบัญชี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม
าธิราช 

- 2564 - 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  

- 2559 - 2564   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
ฝ่ายจัดการกองทุน    

- 2553 - 2559   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม ฟิลลิป จำกัด  
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
ฝ่ายจัดการลงทุน  

- 2552 - 2553   
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่วนซื้อขาย
หลักทรัพย์  
สายงานจัดการกองทุนส่วนบุคคล   

- 2548 - 2552   
บมจ.ไทยประกันชีวิต  
ผู้จัดการกองทุน  
ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล  

- 2544 - 2548   
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงไทย 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ 

- 2538 - 2542   
บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ 
เจ้าหน้าวิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส 

ตัดสินใจลงทุน และกำหนด
กลยุทธ์การลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด 

คุณดาราวรรณ  
ประกายทิพย์ 

- 2552 ปริญญาโท 
Financial 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

 
  
  
  
 

Management 
Rotterdam School of 
Management, 
Erasmus University 

- 2548 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์  
(ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน 

- 2558 - 2562  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จำกัด  
หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก 

- 2557 - 2558  
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ 
จำกัด  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
ฝ่ายบริหารจัดการกองทุนส่วน
บุคคล 

- 2553 - 2555  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(มหาชน)  
นักวิเคราะห์การลงทุน  
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 

- 2550-2551  
บริษัท ไพน์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 
นักวิเคราะห์อาวุโส 

- 2548 – 2550  
บริษัทต้นสน แคปปิตอล จำกัด 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และกำหนด
กลยุทธ์การลงทุน ตาม
กรอบการลงทุนที่กำหนด 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต นวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสาร
ทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
และกำหนดกลยุทธ์การ
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) New York 
University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรอภิธรรม
บัณฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
โชติกะวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 

- 2562 - 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ธนชาต จำกัด 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย
กองทุนต่างประเทศ 

- 2546 - 2562  
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
(กบข.)   

- 2559 - 2562  
ผู้อำนวยการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

- 2548 - 2559  
ผู้อำนวยการ  
หัวหน้าฝ่ายบริหารตราสารหนี้ 

- 2546-2548  
ฝ่ายตราสารหนี้และฝ่ายการลงทุน
ต่างประเทศ                                                                                                                                                                                               

- 2544-2546  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ยูโอบี ผู้จัดการกองทุน 

- 2542- 2544  
Treasury Department , 
Standard Chartered Bank 

- 2539 - 2542  
เจ้าหน้าที่การลงทุน  
ฝ่ายบริหารเงินสำรอง  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ลงทุน ตามกรอบการลงทุน
ที่กาหนด 

คุณวิภาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
ฝ่ายตราสารหนี้ 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
บลจ.ธนชาต 

- รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วน
บุคคลอาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 

- ผู้จัดการกองทุน ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) 

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต 

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาวุโส 
บลจ.ธนชาต 

คุณรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
St. Louis University, 
USA  

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส    
บลจ.ธนชาต 

- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1   
บลจ.ธนชาต 

- เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- หัวหน้าส่วนศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้
ไทย 

- ผู้จัดการกองทุนบลจ.ธนชาต 

- ผู้ช่วยผู้ชำนาญการธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) 

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส  
ฝ่ายตราสารหนี้ 

คุณศตนนท์ ทัน - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
Inter Business 
Management (Eng)) 
University of Surrey 

- CISA I 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน 

- ผู้จัดการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader  (Equity & TFEX) 
KTB 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- Institutional Sale Phillip 
securities 

- Institutional Sale Trinity 
securities 

- Relationship Manager 
(Corporate Banking) UOB 

- Relationship Manager 
Standard Charter (Thailand) 

คุณวสวัตติ์ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. 
Finance, Thammasat 
University 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CFA Level 1 

- CISA Level 1 

- กรกฎาคม 2565  บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2564 -2565 ผู้จัดการกองทุน 
บลจ.ธนชาต 

- 2561 EQUITY FUND MANAGER, 
SCBAM 

- 2558 EQUITY ANALYST, 
SCBAM 

- 2554 VALUATION & BUSINESS 
MODELING CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG CORPORATE 
SERVICES LIMITED 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

คุณสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง - 2549 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- 2543 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน  

- 2563-2565 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน  

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาดการเงิน และ
ตลาดตราสารหนี้ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และ
ดำเนินการลงทุนให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์และตามกรอบ
การลงทุนที่กำหนด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- 2549-2563 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ทหารไทย จำกัด 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

คุณวีรชัย จันเป็ง - 2550 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- 2543 ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- 2541 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CFA 

- กรกฎาคม 2565   
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 

- 2564-2565  
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้อำนวยการอาวุโส  
ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน 

- 2559-2564  
บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จำกัด 
หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

- 2554-2559  
บลจ. กสิกรไทย จำกัด 
ผู้อำนวยการ  
ฝ่ายจัดการการลงทุนตราสารทุน 

- 2552-2554 บล. ภัทร จำกัด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 

- 2546-2552 บล. เคจีไอ จำกัด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 

คุณเชาวนี แก้วมณีเอ่ียม - ปริญญาโท M.Sc. in 
Financial Investment 
and Risk Management 
(FIRM) (Distinction, 
International Program) 
The National Institute 
of Development 
Administration (NIDA) 

- กรกฎาคม 2565  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด 
ผู้จัดการกองทุน 

- 2559-2565  
Senior Fund Manager  
บลจ. ทิสโก้ จำกัด 

- 2559 Fund Manager  
บลจ. วรรณ จำกัด 

ผู้จัดการกองทุน   
ฝ่ายตราสารทุน                                                 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการกองทุนรวม 

- ปริญญาตรี B.A. Finance 
(Honor, International 
Program) Thammasat 
University 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุทัย
ธรรมาธิราช 

- CFA Level II 

- 2556-2559 Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 

- 2556 Fund Manager  
บล. เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จำกัด 

- 2555-2556 Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 

- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพาณิชย์ 
จำกัด 

                           
                                                                                                                
4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์  
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สนับสนุการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บริษัทจัดการ แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th  
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง 

 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
โทรศัพท์ 0-2838-1800  
  
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท ์0-2296-4763-90    
นอกจากหน้าที่ตามท่ีกำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ 
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 
 

5.  รายช่ือผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
1. นางสาว จินตนา มหาวนิช 
2. นาง จินตนา  เตชะมนตรีกุล 
3. นาย นิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล 

บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด 
เลขที ่53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 02-678-0751-2  โทรสาร : 02-2678-0661 

http://www.eastspring.co.th/
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หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี 
 
7.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

1. การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุน ได้ทุกวันทำการด้วยวิธี 
1. ทำรายการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
2. ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที ่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP) 
4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน  
5. วิธีการอ่ืนใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีข้ึนในอนาคต 
ลงทุนกับบลจ.อีสท์สปริง 

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง สามารถกรอกใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 
พร้อมนำเอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง 
(ถ้ามี)  หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน    

บุคคลธรรมดา 
1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 
2. บัตรประจำตัวประชาชน 
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ  

รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่
ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด 
1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน 
2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

และเงื่อนไขการลงทุน 
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู ้มี

อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ 
7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหว

ของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน 

 
หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด 
                

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หาก
รายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต 
หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศ เช่นกรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่
อาจมีผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพ่ือ
ผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู ้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั ้งนี ้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบและประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน  

 
นิยาม 
วันทำการ  หมายถึง วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ  ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด 
วันทำการของกองทุนหลัก หมายถึง วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและ

เป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
วันทำการซื้อขาย  หมายถึง วันที ่ตามปฏิทินที ่เป็นวันทำการตามปกติของทั ้งบริษัทจัดการและของ

กองทุนหลักหรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม 
 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ/คำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุน และคำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของ บริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการ  

 
การซื้อหน่วยลงทุน :  

มูลค่าข้ันต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี) 1 บาท 
มูลค่าข้ันต่ำในการซื้อครั้งต่อไป 1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาขายหน่วยลงทุน                  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**   
 สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน    

 
หมายเหตุ *   สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
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 ** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น 

 *** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ ปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 
วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติด
ประกาศดังกล่าวไว้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศใน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด 

 
  วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 

 1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  
ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ บลจ.อีสท์
สปริง หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท 
(หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอื่น ๆ ที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น 

 
2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว  

 ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดอีสท์
สปริง Global Dividend Equity ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้  โดยนำสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็น
หลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)  

 
ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน ระหว่างวันทำการซื้อขาย 
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30  น. 

ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. 
หรือตามท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนกำหนด 

2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* 
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.* 



กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

หน้า 48 / 77 

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน ระหว่างวันทำการซื้อขาย 
 (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วม

เท่านั้น)   

 หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน  
 
กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)   
  
ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำ
การซื้อขายระหว่างเวลาทำการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ในราคา
ขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) ส่วน
ต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ามี) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้ามี) ซึ่ง
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
กรณีชำระด้วยเช็ค  
ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชี
เดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรุณา
กรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขท่ีผู้ถือ
หน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค 

 
1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ 
    กรุณาสั่งจ่าย "บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง”  
 
2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
  กรุณาสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง โดย..................(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน)” และ/ หรือ สั่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด 
 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีเช็คหรือดราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำ
การถัดจากวันทำการซื้อขาย ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิก
รายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ 
 
ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิต่อ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพียงแต่กรอกใบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน  
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หลังจากที่บริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อ หน่วยลงทุนจากผู้
สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อผูกพัน 

 

  ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้องยื่นคำ
ขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน 
(Password) สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื ้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่
ได้แสดงไว้บนเครือข่ายดังกล่าว โดยระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องเพ่ือเข้าสู่ระบบ และสามารถขอเปิด
กองทุนก่อนการลงทุนครั้งแรก หรือใช้บริการซื้อหน่วยลงทุน เมื่อปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อ ระบบจะ
ทบทวนการทำรายการดังกล่าวและให้ยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสั่งซื้อได้ครั้งละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน 
หรือมูลค่าอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศในเว็บ ไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) 
แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่  
ธนาคารทหารไทยธนชาต  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกสิกรไทย  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  
ธนาคาร ยูโอบี  
หรือธนาคารอ่ืนที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพ่ือชำระค่า
ซื้อหน่วยลงทุนไว้  

 
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝาก
ของผู้สั่งซื้อที่ได้ระบุไว้ในแบบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมใน
ภายหลัง หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน จะยกเลิกคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ใหม่ได้ถ้าต้องการ  
 
เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องพิมพ์ หรือเครื่องโทรสารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสาร
บันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ 
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บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐาน
ในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

 

  ซื้อผ่านคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

อัตโนมัติด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือกรอก “ใบคำขอใช้บริการการวางแผนการลงทุน
อัตโนมัติ” และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการเปิดบัญชีไว้เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ก่อนที่
ท่านจะทำรายการสั่งซื้อดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะ
ให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 

 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะ
ยกเลิกรายการซื้อของงวดดังกล่าว  
 
คำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากท่ีมีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อย
แล้วเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับคำสั่งซื้ออัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผ่าน
อินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งซื้อหรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียน
เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งซื้ออัตโนมัติ
หรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก 
 
บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เป็น
หลักฐานในการทำรายการท่ีสมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้  

 

  ซื้อผ่านศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุน โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดา ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 
น.**  โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทำรายการทุก
ครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัท
จัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่  
ธนาคารทหารไทยธนชาต  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกสิกรไทย  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย   
ธนาคาร ยูโอบี  
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หรือธนาคารอ่ืนที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพ่ือชำระค่า
ซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้ว 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จะต้องมีบัญชีหักเงินค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อทันทีจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้
แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หัก
เงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ 

 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้ 

 
หมายเหตุ *  สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
  ** รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพ่ือทำรายการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ 

เวลาทำการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีที่วันทำการ
เป็นวันทำการซื้อขายและทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขาย
นั้นหากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนด
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างไปตามเงื่อนไขของ
แต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้    

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการ
สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม  บริษัทขอสงวนสิทธิในการ
ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่แสดงความประสงค์รับใบยืนยัน  
 
บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถ่ีในการออกใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน 
 
ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
ในการชำระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่งเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์เดียวกัน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหัก
กลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  
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หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน จะดำเนินงานการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
การขายคืนหน่วยลงทุน : แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำ
การบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
มูลค่าข้ันต่ำในการขายคืนแต่ละครั้ง 1.00 บาทขึ้นไป* 
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน    มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**         
 ณ วันสิ้นวันทำการซื้อขาย 

 
หมายเหตุ *  สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
 **  มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม

ตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง 
 ***  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง มูลค่าข้ันต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพ่ิมได้สูงสุดไม่เกิน 

1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 
100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว (ทั้งนี้ หากในกรณีที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ่ที ่ทำการของบริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการกำหนด 

 

 ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน    
ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครั้งที่ทำการสั่งขายคืน กรุณากรอกใบ
คำสั่งขายโดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ชัดเจน 

 
 

  ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
สำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ได้ตลอด 2 4 
ชั่วโมง**   
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  ขายผ่านคำสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุน

อัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ ้นในอนาคต หรือติดต่อ
สอบถามได้ที่บริษัทจัดการ 

 

 ขายผ่านศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุน  โทร.1725 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล
ธรรมดาและไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ
ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียด
ความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
ขายคืนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม   
          
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
ขายคืนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น 
 
หมายเหตุ * กรณีที่สั่งขายหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งขายเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป กรณีที่

วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำ
การซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลัง
เวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจ แตกต่างไป
ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้   

 
การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน :  
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ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน ด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในแบบ
คำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้  

 
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี
หรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุนของวันทำการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการ ในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม) 
 (ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการซื้อขายถัดจาก
วันทำการซื้อขาย) 

 

 นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอ่ืน 
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอ่ืน (ตามที่ระบุ
ในใบคำขอเปิดบัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนำเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้
ให้ท่านภายใน  5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)  ที่คำสั่งขายสามารถ
ดำเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร  

 (ปัจจุบันและในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการ
ซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) 

 
 รับเช็คทางไปรษณีย์   

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุนของวันทำการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม) ที่คำสั่ง
ขายสามารถดำเนินการได้ 
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  โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต   
 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุน

ต้องระบุไว้ในใบคำสั่งขายให้ชัดเจน หรือติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร .1725 หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

 
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใน 
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน และสาขา หรือช่องทางอ่ืน 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน  สามารถแจ้งความ
ประสงค์ท่ีจะขอรับใบยืนยันดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม   
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน  

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทำ
รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี ้

 
1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
2. อินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
3.  คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น) 

 
ในกรณีที่ทำรายการภายหลังเวลาทำรายการที่กำหนดในตารางหรือในกรณีที่ทำรายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุน
เปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equityภายในเวลาตามที่กำหนด  แต่นอกเวลาทำการสับเปลี่ยนของกองทุน
ปลายทาง ให้ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการนอกเวลาทำการและให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำ
การซื้อขายถัดไป 
 
ทั้งนี้ กรณีท่ีวันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำ
การซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด 
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 
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มูลค่าข้ันต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 1 บาท ขึ้นไป* 
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน   ไม่มี 
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า      มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน**  
 ณ  สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก        มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**  
 ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย  
 (โปรดดูตารางกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) 

 
หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต 
 ** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยม

ตำแหน่งที่ 5ทิ้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

 *** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการ
สั่งขายคืน โดยปรับเพ่ิมได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จำนวนหน่วยลงทุนข้ันต่ำของการสั่ง
ขายคืน โดยปรับเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวัน
ดำเนินการดังกล่าว (ท้ังนี้ หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดำเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าว
ไว้ที่ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนด 

 

 สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้
ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนกำหนด  

 
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดใน ใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนให้ครบถ้วน  โดยระบุชื ่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินสุทธิหรือจำนวนหน่วยลงทุนที ่ต้องการจะ
สับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทาง พร้อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)  ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
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ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้นข้อกำหนดมูลค่าขั้น
ต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางในวันทำการถัดจากวันที่รายการสับเปลี่ยนนั้น
เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียด เรื่อง ราคาขาย
และราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 

 สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการนี้ได้ทุกวัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น                                                      

 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใน
วันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป และใช้เกณฑ์การ
คำนวณราคาในวันทำการซื้อขายถัดไป  

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้
รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สามารถทำรายการ
ได้ตลอด 24 ชั ่วโมง โดยสับเปลี ่ยนเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั ้งละไม่เกิน 
300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการ
จะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

 

  สับเปลี่ยนผ่านคำสั่งสับเปลี่ยนซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP) 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี ่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน สามารถกำหนดคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ  

  
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยื่นใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวน
หน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งสับเปลี่ยนในแต่ละงวด ชื่อกองทุนปลายทาง และกำหนดวันที่ให้ทำรายการ
สับเปลี่ยนเป็นลำดับวันที่ของสัปดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ที่ต้องการทำรายการ สั่ง
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สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบุว่าจะเลือกให้ทำรายการในวันทำการก่อนหรือหลังวันที่ต้องการในกรณีที่
วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของบริษัทจัดการ  

 
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิกโดยไม่
ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำขอยกเลิก
ดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำ
รายการคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก  
 

  สับเปลี่ยนผ่านศูนย์ท่ีปรึกษาการลงทุน โทร.1725 
บริษัทจัดการจะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลไม่เป็นบัญชีร่วม 
เว้นแต่เป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 

 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายของ
บริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง 

 
ในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่
ปรึกษาการลงทุน ให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ
สับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า 
 
การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดในวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น  
 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได ้

 
ราคาขายและราคารับซ้ือคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน จะกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืน ดังนี้  

 
1)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนต้นทาง การกำหนดราคารับซื้อคืนจะใช้ราคารับซื้อของวันที่การสับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนมีผล ที่คำนวณได้เม่ือสิ้นวันทำการถัดไป หักด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่า
เบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี) 
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2)  ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง การกำหนดราคาขายจะใช้ราคาขายของวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุมี

ผล ที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการถัดไป บวกด้วยส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ย
ปรับ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถ้ามี)  

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื่อนไข เกี่ยวกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันนับ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย
และท่ัวถึง  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยัน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพ่ิมเติม           

 
หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบาง

แห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และทางอินเทอร์เน็ต 
      ** กรณีที่สั่งสับเปลี่ยนหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนเพื่อทำรายการในวันทำการ

ถัดไป โดยกรณีที่วันทำการ เป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขายหรือทำรายการในวัน
ทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป 

 
ตารางสรุประยะเวลาในการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
กรณีซื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด หน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A 
Active 

ได้รับหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย 

 
กรณีขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด การจ่ายเงิน 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A 
Active 

ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ
ของผู ้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที ่มี
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กองทุนเปิด การจ่ายเงิน 

ลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน
ส่วนข้อมูลกองทุนรวม)   
(ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการ
ซื้อขาย) 

 
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง 
(กองทุนต้นทาง) เพ่ือซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำ
การดังกล่าวเป็นหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของ
วันที่เป็นวันทำการซื้อขายของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และ
เป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการกำหนด 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วนยลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น 
โดยไม่เกินระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุนต้น
ทาง 
 
ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้  
 
1) รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ 

“กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือตามหัวข้อ 
“การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเรื่องการหยุดรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนตามประกาศกำหนด 

 
2) ขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวน

หน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่า
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หน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่
กรณตีามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” 

 
3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อและชำระเต็มจำนวน หาร

ด้วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  ได้รับ
ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะคำนวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 
ตำแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือดราฟต์ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบ 
 
ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุน
ให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน
แล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จด
ทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้
หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้
สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน 

 
2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือ

รับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหรือวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ดังนี้ 
 

1) กรณีท่ีทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่า
เป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย
หน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

 
2) กรณีทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือใน

วันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ใน
ราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป  ซ่ึงจะใช้มูลค่า
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หน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็น
ราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 

 
3. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ   

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู ้มีถิ ่นฐานอยู ่ในประเทศสหรั ฐอเมริกา (ซึ ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

 
2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว   
 
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท้ังในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา   
 
4)  ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงิน

เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว   

 
5)  กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ1) – ข้อ 4) 

 
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน 

 
4. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้  

1)    คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
2)    คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้าน

บาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท  
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2) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่ว ยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท
จัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจำนวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน  
 

5. การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวร 
บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าใน
บางสถานการณ์การรับคำสั ่งซื ้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกองทุน  

 
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้
รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ
หน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและ
ทั่วถึง และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็น
การชั่วคราวหรือถาวร 
 

6. การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active ณ วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2566 ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูล
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที ่website ของ บลจ.ที ่https://www.eastspring.co.th) 

 
7. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จำกัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
 2.1 กรณีมี Credi rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ไม่จำกัดอัตราส่วน 
 2.2 กรณีมี Credi rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 

2 อันดับแรก 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ  3.13.2 
ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
1.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 

ไม่เกิน 20%  

 (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุน
ในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

1.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาล
เป็นประกัน 

ภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดย
เลือกใช้ credit rating แบบ 
national scale) 

5 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง หรือ ศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ ต ่างประเทศที ่ได ้ร ับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที ่เป็นตราสารที ่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น
บุคคลดังนี้ 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย์ 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน 

น ับแต่ว ันที ่ลงทุน ต ้องข ึ ้นทะเบียนหรืออย ู ่ ในระบบของ 
regulated market 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะ
สูงกว่า 
(1) 10%  หรือ 
(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

6 ทรัพย์สินดังนี้  
6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดำเน ินการแก ้ไขเหต ุท ี ่อาจทำให ้ม ีการเพ ิกถอนการเป็น
หลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซึ่ง
หุ ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET 
หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั ้นในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพัน
มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ 
national scale) อยู่ในระดับ investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ 
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 นับแต่

วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตรา
ใดจะสูงกว่า 

(1) (1) 10% หรือ 
(2) (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับ

บุคคลตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่

วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market 

6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer 
rating อยู่ในระดับ investment grade 

6.6 ธ ุ รกรรมด ั งน ี ้  ท ี ่ ค ู ่ ส ัญญาม ี  credit rating (การลงท ุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ 
โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ national scale) อยู่ในระดับ 
investment grade 

6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน

ซื้อขายในกระดานซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ
ผู ้ลงทุนทั ่วไปของ SET หรือของตลาดซื ้อขายหลักทร ัพย์
ต ่างประเทศ (แต่ไม ่รวมถึงหน่วยดังกล ่าวที ่อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที ่สำนักงาน
กำหนด 

6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
(% ของ NAV) 

แก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์  หรือสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด 
และมีลักษณะตาม 6.7.1 

ไม่จำกัดอัตราส่วน 

8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ

คู่สัญญาแล้วแต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
 (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
    

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit  
1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดำเนินงานของกองทุน 
2.  derivatives on organized exchange  
 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติ
บุคคลดังกล่าว) เป็น ผู้ออก  ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ย ในรอบ
ปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มี
อายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
(% ของ NAV) 

1.3 บริษัทเงินทุน 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุ
กองท ุนคงเหล ือน ้อยกว ่าหรือ
เท ่าก ับ 6 เด ือน ท ั ้ งน ี ้  เฉพาะ
กองทุนรวมที ่มีอายุทั ้งโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับ  1 ปี  

2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1 ตั๋วแลกเงิน ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที ่มีสัญญาซื ้อขาย

ล่วงหน้าแฝง ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 
(ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold 
ที่ลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ
กองท ุน หร ือรอบการลงท ุนของกองท ุน หร ือม ีการลงท ุนใน 
derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน) 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนที ่คำนวณตามผู ้ออกทรัพย์สินหรือคู ่ส ัญญา (single entity 
limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารที่มีสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ศุกูก หรือ ตราสาร Basel III 
ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

รวมกันไม่เกิน 15% 
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5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 อัตราส่วน
การลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single 
entity limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating 

6 Derivatives ดังนี้ 
 6.1 การเข้าทำธุรธรรม derivatives ที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
(hedging) 

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

6.2 การเข้าทำธุรกรรมderivatives ที่มิใช่เพ่ือ
การลดความเสี่ยง(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1  
 จำกัด net exposure ที ่เก ิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน2  
 จำกัด net exposure ที ่เก ิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยม ูลค ่ าความเส ียหายส ูงสุด 
(value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้ 
(1) Absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) Relative VaR < 20% เท่า ของ VaR ของ 

benchmark 
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า 
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้าที ่มีกลยุทธ์แบบ
ซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic 
derivatives) 

หมายเหตุ: 1,2 รายละเอียดของการคำนวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ี สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
 (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จำนวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทนั้น  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา
สาร Basel III และศุกูก ของผู ้ออก
รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้
ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 
    

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) 
ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สิน 
ทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยัง
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี ้ส ินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็นการทั่วไป  
และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้
ในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้
ของผู้ออกรายนั้น เป็นรายครั้ง  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่
ผู ้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filling ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
 (% ของ NAV) 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  

7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย์ 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกับ บุคคลตาม  

1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน 

CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น   
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1.1) มีขนาดเล็ก 
(1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุน
หนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่
ออกหน่วยนั ้น เว ้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที ่ม ีล ักษณะ
ครบถ้วนดังนี้  โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5  หน ่วย  property ของกองท ุน ใด
กองทุนหนึ่ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั ้งหมดของกองทุน 
property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่
มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ทั้งนี้ในการคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน เรื่องการลงทุนของกองทุน 
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8. ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายท้ังหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

รายการที่เรียกเก็บ 
อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 
2564 2565 

 
2566 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม ทั้งหมดท่ีประมาณการได้ (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)   
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ไม่เกิน 2.1400% 0.848% 0.856% 0.855% 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.1070% 0.021% 0.021% 0.021% 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.2140% 0.106% 0.107% 0.107% 
ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งรายงาน
การถือหน่วลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง 0.015% - - 

    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 0.0535% 0.007% 0.011% 0.011% 
 รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมด ไม่เกิน 2.5145% 0.997% 0.995% 0.994% 

 
หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน อัตราร้อยละต่อ

ปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั ้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี ้สินทั ้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ 

 2. อัตราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2564 2565 2566 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  
(front-end fee) 

ไม่เกิน 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(back-end fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า 
(SWITCHING IN) 

ไม่เกิน 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออก (SWITCHING OUT) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 
5 บาท ต่อหน่วย

ลงทุน 1,000 หน่วย 

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย 
(คิดค่าธรรมเนียมข้ันต่ำ 100 บาท 

แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง) 
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รายการที่เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

2564 2565 2566 

(คิดค่าธรรมเนียมข้ัน
ต่ำ 100 บาท 

แต่ไม่เกิน 1,000 
บาทต่อครั้ง) 

 
  2565 2566 
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: PTR) 0.20 0.10 

หมายเหตุ :  

1.   ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 
2.   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับ ผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ

ประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้
ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่
แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต 
หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์
สปริง  มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

3.   ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุน ทั้งจำนวน เพ่ือนำไปชำระเป็น 
      ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพ่ิม    
      หรือ อ่ืนๆ ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 



กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

หน้า 74 / 77 

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น 
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

 
หมายเหตุ    * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 

 

TRIS FITCH S&P Moody's

5,786,298.73 100.00 5,786,298.73

5,786,298.73 100.00 5,786,298.73

5,786,298.73 100.00 5,786,298.73

5,144,620.37 88.91 5,144,620.37

641,678.37 11.09 641,678.37

346,239.61

346,237.61

220,761.01

125,476.60

2.00

2.00

(369,153.14)

424.00
(369,577.14)

(3,702.17)

2,349.14
(6,051.30)

รวมท้ังส้ิน 5,786,298.73 100.00 5,759,683.04

สินทรัพย์อ่ืน 0.04
หน้ีสินอ่ืน (0.10)

100.00

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.00
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (6.40)

สินทรัพย์อ่ืนและหน้ีสินอ่ืน (0.06)

BAY - C/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 2.00 0.00

การป้องกันความเส่ียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า (6.40)

BANK DEPOSIT-USD BANK DEPOSIT-USD 122,879.32 2.18

ประเภทกระแสรายวัน 0.00

ประเภทออมทรัพย์ 6.01

BAY - S/A ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 220,594.07 3.83

EAASGCU Eastspring Investments - China A 

Shares Growth Fund - C

2,219.26 11.14

เงินฝากธนาคาร 6.01

ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน 100.45

UBCIA2A UBS (Lux) IS - China A Opportunity 

(USD) I-A2-acc

1,427.89 89.31

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า

 ทรัพย์สิน

สุทธิ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 100.45

หน่วยลงทุน 100.45

ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบ้ีย

 (%)

อันดับความน่าเช่ือถือ วันครบ

ก าหนด

จ านวน

หน่วย (พัน

หน่วย)/

มูลค่าหน้า

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบ้ียค้างรับ

(พันบาท)

ร้อยละของ

เงินลงทุน

TRIS FITCH S&P Moody's

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 264.00  0.00%  264.00  

สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง 160.00  0.00%  160.00  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (8,855.00)  (0.15%)  (8,855.00)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (4,801.50)  (0.08%)  (4,801.50)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง (12,108.00)  (0.21%)  (12,108.00)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย AA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (190,661.00)  (3.31%)  (190,661.00)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง (12,310.52)  (0.21%)  (12,310.52)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (3,136.25)  (0.05%)  (3,136.25)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย AA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (76,600.90)  (1.33%)  (76,600.90)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารทหารไทยธนชาต AA- ปัองกันความเส่ียง (19,780.94)  (0.34%)  (19,780.94)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  ธนาคารไทยพาณิชย์ AA+* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (11,148.10)  (0.19%)  (11,148.10)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (4,512.50)  (0.08%)  (4,512.50)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (13,260.80)  (0.23%)  (13,260.80)  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา AAA* AAA* BBB+* Baa1* ปัองกันความเส่ียง (12,401.63)  (0.22%)  (12,401.63)  

ก าไร/ขาดทุน (บาท)ประเภทสัญญา คู่สัญญา
อันดับความน่าเช่ือถือ

วัตถุประสงค์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) % NAV
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อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง 
(ประเทศไทย) 

บ.ทริสเรตติ้ง 
จำกัด 

ความหมายของเรทติ้ง 

AAA(tha) 
AA(tha) 
A(tha) 

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำ
ที่สุด 
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำ
มาก 
ความน่าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ำ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

กลุ่มตราสารหนี้ระดับน่า
ลงทุน 

(Investment grade 
bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

CCC,CC,C(tha) 
DDD,DD,D(tha) 

BB 
B 
C 
D 

ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก 
มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 
อยู่ในภาวะที่ผิดนัดชำระหนี้ 

กลุ่มตราสารหนี้ระดับเก็ง
กำไร 
(Speculative Grade 
Bonds) 

 
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 

บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จำกัด 
F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั ้นสูงสุดในการ

ชำระหนี ้ตามเง ื ่อนไขของตราสารตรงตาม
กำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือ
ตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความ
น่าเชื ่อถือภายในประเทศซึ ่งกำหนดโดยฟิกซ์ 
โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับ
อันดับความน่าเชื ่อถือที ่มีความเสี ่ยง “น้อย
ที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนด
ให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง
เป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติม
จากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด 

T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะท้ังทางด้านการตลาด
และการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพ
คล่องที ่ด ีมาก และนักลงทุนจะได้ร ับความ
คุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับ
เครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับ
เครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” 
ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระ
หนี้ที่สูง 
ยิ่งขึ้น 

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตาม
เงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่
น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้
อื ่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของ

T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาด
และการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีและมี
ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับ
ที่น่าพอใจ 
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บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จำกัด 
ความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับ
กรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง
กว่า 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาใน
ระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตรา
สารอื ่นหรือตราสารอื ่นในประเทศเดียวกัน
อย ่างไรก ็ด ี  ความสามารถในการชำระหนี้
ด ังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ ้นไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่า
ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า 

T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระ
หนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่
ไม่แน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอ่ืน
ในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้
ด ั งกล ่ า วจะไม ่ แน ่นอนมากข ึ ้ นตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทาง
ลบระยะสั้น 

T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระ
หนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ 

C แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่
ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสาร
อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอ้ือ
ต ่อการดำเน ินธ ุรก ิจและสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจเท่านัน้ 

  

D แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดข้ึนแล้วหรือ
กำลังจะเกิดข้ึน 

  

 
ทั้ง บ.ฟิทซ์ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใช้สัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ต่อท้ายอันดับเครดิตเพ่ือใช้ขยายของเขตของ
คุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไว้มากกว่าเล็กน้อย (+) และ น้อยกว่าเล็กน้อย (-) ตามลำดับ สำหรับ ฟิทซ์ เรตติ้ง เป็นสถาบัน
จัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคำว่า (tha) ต่อท้ายเพ่ือแสดงถึงการให้อันดับเครดิตตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
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ผลการดำเนินงาน " กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active" 

หมายเหตุ :   
1. ร้อยละต่อปี1 
2. ดัชนีมาตรฐาน2 คือ 

1.  ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%) : 100.00 
2.  ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน (%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ 
วันที่ คำนวณผลตอบแทน 

 
 

 
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน 

ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

  ตั้งแต ่ ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง ย้อนหลัง 

  ต้นป ี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ป ี1 

  

30 ธ.ค. 65  
ถึง 

 28 ก.พ. 66 

30 พ.ย. 65  
ถึง 

 28 ก.พ. 66 

31 ส.ค. 65  
ถึง 

 28 ก.พ. 66 

28 ก.พ. 65  
ถึง 

 28 ก.พ. 66 

-  
ถึง 

 28 ก.พ. 66 

-  
ถึง 

 28 ก.พ. 66 

-  
ถึง 

 28 ก.พ. 66 

T-ES-CHINA A1 2.54 7.92 -3.29 -20.41 - - - 
ดัชนีมาตรฐาน2  8.47 8.16 -3.80 -10.82 - - - 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 
(บาท) 

8.2483 7.8378 8.7455 10.6270 - - 10.0000 



รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A Active Thanachart Eastspring China A Active
Fund



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 1 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 2 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 3 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 4 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 5 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 6 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
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เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 7 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 8 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 9 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 10 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 11 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 12 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 13 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 14 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 16 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 17 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 18 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 19 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 20 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 21 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 22 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 23 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 24 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 25 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 26 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds

ชื อกองทุนหลัก กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity

Class I-A2-acc

ISIN Code LU1675058645

Bloomberg Code UBCIA2A LX Equity

วันจัดตั งกองทุน

(Inception Date)
23 พฤศจิกายน 2560

สกุลเงินฐาน

(base currency)
USD

ตัวชี วัด (Benchmark)
MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (Bloomberg:

MBCN1A Index)

วัตถุประสงค์และนโยบายการ

ลงทุน

กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity เป็นกองทุนที มุ่งหาผลตอบแทน

ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0065/2563] หน้า 27 / 28



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring China A Active Fund 

1.3. ชื อย่อ :  TESCHINA A 

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) : 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลงหรือสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น

2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

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 : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

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 : 1.00 2.6 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 2.7 หน่วย มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 2.8 หน่วย (มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน) 
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื นใดที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund )
ชื อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) IS  China A Opportunity
กองทุนหลักจดทะเบียนซื อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที เน้นลงทุนแบบมีความเสี ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธี
การที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ทั งนี จะทําเพื อ
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั น

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

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  อื น ๆ
 กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active มุ่งหวัง
ให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนี MSCI China A Onshore สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

หมายเหตุ:
ดัชนี MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment สัดส่วน(%) : 100.00 
หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี ยนเพื อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที คํานวณผลตอบแทน

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A
Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class IA2acc ซึ งเป็น Class ที เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่าย
เงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโย
บายลงทุนที มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS
Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนที เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุน
โดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้ โดยไม่ทําให้ระดับความ
เสี ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ มขึ น ทั งนี ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ นกับสถานการณ์ตลาด และ
ต้องเป็นไปเพื อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ง
ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด
ก่อนดําเนินการเปลี ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั งนี การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื อป้องกันความเสี ยงในอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน ดังนั น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ มแรกได้ เช่น
กรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อ
ป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับอัตราแลกเปลี ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณา
ลงทุนในสัดส่วนที น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี ยงในกรณีที ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั งอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลัก
ทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าระดับที สามารถลงทุนได ้(Non
Investment grade) และตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
เงื อนไข/ข้อจํากัดอื น
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนนั นไม่เหมาะสม
อีกต่อไป หรืออาจสืบเนื องจากการที ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที กองทุนลงทุนมีการ
เปลี ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือไ
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ
เป็นต้น และ/หรือในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอื นๆ ที กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี ยนแปลงในเรื องกฎระเบียบต่างๆ ที 
เกี ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลักได้ หรือในกรณีที บริษัทจัดการ
เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดัง
กล่าวตํ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื นๆ ที มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวตํ่ากว่าตัวชี วัด (Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกอง
ทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี ชวนหรือโครงการ หรือเมื อกองทุนต่างประเทศกระทําความผิดร้ายแรงตามความเห็นของ
หน่วยงานที กํากับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบที อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะ
ผู้ลงทุน หรือมีการเปลี ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนการส่ง
คําสั งซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากประเทศลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศอื น ๆ โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสําคัญ รวมถึงขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลงสกุลเงินซื อขายในกองทุน
หลักจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นสกุลเงินอื นได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั งนี ความในวรรคหนึ ง จะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และไม่นํามาบังคับใช้ในช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที กองทุนจําเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที ผู้
ลงทุนทําการขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก ซึ งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ทั งนี 
ยังคงต้องคํานึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
3. ในกรณีที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื นที ไม่ใช่ทรัพย์สินที กองทุน
ไทยสามารถลงทุนได้ ได้แก่ หุ้นสหกรณ์ ในอัตราส่วนที มากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็นกองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่าง
ประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที ใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาเปลี ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที มีคุณสมบัติตาม
ที สํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิ นโดยไม่ชักช้า
และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการเลิกกองทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุน เพื อคืนเงินตามจํานวนที รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
ของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี ยนกองทุนหลักจะยกเว้นไม่นําเรื องการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา
บังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น กองทุนหลักแทน
กองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน
4. ในกรณีที กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศและกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที กองทุน เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่าง
ประเทศ (กองทุนหลัก) 
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการ
ใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) นั น
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
4.1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (กองทุนหลัก) มีมูลค่าลดลงตามที กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดําเนินการ
โดยคํานึงถึงประโยชน์ที ดีที สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ปรากฎเหตุ
ทั งนี แนวทางการดําเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื อเป็น
กองทุนหลักแทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดําเนินการดัง
กล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดําเนินงานที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว
4.2 ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที ปรากฎเหตุ หรือเป็นไปตามที 
ประกาศกําหนด
4.3 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดําเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ได ้ โดยในการยื นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื อประกอบการ
พิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื นขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก่อนครบกําหนดระยะ
เวลาดําเนินการดังกล่าว เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
4.4 รายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการแล้วเสร็จ
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื อให้ผู้ที สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจ
เกี ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั งนี บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวด้วย
5. กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที ส่งคําสั งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนอื นใดออกจากกองทุนหลักที มีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีนี กองทุนหลักจะทยอยรับคําสั งไถ่ถอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที 
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสั งมาโดยคําสั งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อนสําหรับรายการไถ่ถอนและการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที เหลือจากวันที ได้ทํารายการซึ งปกติจะไม่เกิน 20 วันทําการ
รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity 
1. กองทุนหลักที กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity ซึ งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ งจด
ทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดําเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment)
เป็นกองทุนรวมที เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั งผู้ลงทุนทั วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional
investors) 
ปัจจัยความเสี ยงและข้อมูลที เกี ยวกับการลงทุนที สําคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี ชวนฉบับนี 
แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน UBS (Lux) IS  China A Opportunity เพื อศึกษาข้อมูลเพิ มเติมได้ที 
www.ubs.com/funds
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ผ่านการลงทุนในตราสารทุน,  หุ้นสหกรณ,์   p a r t i c i p a t i o n   s h a r e s ,

participation certificates  และใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื อหลักทรัพย์ของ

บริษัทที มีภูมิลําเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 0

ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

โดยทรัพย์สินหลักของกองทุนจะลงทุนในหุ้น  A   s h a r e   ที จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์เซี ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ น โดยลงทุนในสกุลเงิน

หยวน

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอย่างน้อยร้อยละ  5 1จะต้องลงทุนในตราสารทุนที 

ไม่ใช่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนและเป็นตราสารทุนที จดทะเบียนหรือ

มีการซื อขายในตลาดที มีการกํากับดูแลตามนิยามของ Directive 2004/39/EC

of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 

นอกจากนี กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื อป้องกันความ

เสี ยง และเพื อเพิ มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio

Management) 

อายุกองทุน ไม่กําหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี

วันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทําการ

บริษัทจัดการกองทุน

(Management Company)

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,

R.C.S. Luxembourg B 154.210

ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน

(Custodian Bank)

Northern Trust Global Services SE,

6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg.

ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน

(Fund Auditor)

PricewaterhouseCoopers,

Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
(Management Fee) 

ร้อยละ 0.92 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ : 
1. ในกรณีที กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื อเป็นค่าตอบแทนเนื องจากการ
ที กองทุนนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เงินจํานวนดัง
กล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. อนึ ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ มเติม หรือเปลี ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก
ได ้ ในกรณีที กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะแก้ไขเพิ มเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

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

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้liquidity fee บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออกที หรือเป็นไปตามดุลพินิจของ
บริษัทจัดการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ ซึ งจะดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวม
ทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้
สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้ADLs บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก กองทุน
ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย
ลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนิน
การให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับจาก
กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไป
ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนินการตามภายใต้
หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

 กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื อกองทุนปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ มเติม
เมื อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บริษัทจัดการจะดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที ได้รับ
จาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชําระเงินจากคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับ
เปลี ยนออก เฉลี ยตามสัดส่วน (prorata basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption
Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ โดยดําเนิน
การตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั วไป และเป็นไปตามที ประกาศที เกี ยวข้องกําหนด

3. การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขายคืน
คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4. และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อคําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซื อคืน ไม่
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซื อคืน ไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั ง
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 4. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ
เปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อ คําสั งขายคืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซื อคืน
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อ คําสั งขาย
คืน คําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที 
ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการ
ทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหรือ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความเสี ย
งอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที ประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าว
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4

3. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้านภาษี หรือความ
เสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื นทั งในและต่างประเทศที มี
ลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา 53.50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด โดยนายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนหน่วยลงทุนในวันที ยื นคําขอโอน
หน่วยลงทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

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. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ ภายในวันทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที 
ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วัน
ทําการถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

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

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 2 วันทําการ

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นางสาว จินตนา มหาวนิช

ชื อ : นาง จินตนา เตชะมนตรีกุล

ชื อ : นาย นิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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 : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

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

กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง China A Active Thanachart Eastspring China A Active
Fund



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ :
ที่อยู (ภาษาไทย) :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท 02-838-1800  โทรสาร 02-838-1703

Website:https://wwww.eastspring.co.th

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower 944 Rama 4 Road,

Wangmai Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: 02-838-1800 Fax: 02-838-1703

Website:https://www.eastspring.co.th

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1)ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด

(3)แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ

กองทนุเปดธนชาต อสีท์สปรงิ China A Active
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บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จาํกัด

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited



กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 

(4)เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)

(5)ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่ กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว

(6)รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”

(7)ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน

(8)เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ
“การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”

(9)สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”

(10)ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”

(11)เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

(12)ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของ

ผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
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(13)ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”

(14)คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15)จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16)จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ

การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1)จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส

(2)เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปบัญชีของกองทุน  โดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 
เดือนหลัง บริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น 

(17)จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น

(18)จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น

(19)จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผู
ดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/ หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด 
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(20)แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น

(21)จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชน
ในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น

(22)จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.กอน

(23)แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(24)จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย

(25)แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26)แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(27)ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(28)ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
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จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท 0-2296-4763-90

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
ซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร
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(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้

(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น 

(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 

(ค)จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู 

ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8)รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ

(ก)รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนาย หลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่น ๆ 

(ข)จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 
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(ค)จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 

(ง)จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว

(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด

(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่น ๆ

(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน

(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแก ผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง

(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ
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(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน (ถามี)

(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน

(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน

(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(25) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา

(26) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)

(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น
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(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้ 

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน

(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
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คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน   

(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได 
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ 

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ที่อยู : 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท : 0-2296-4763-90 

และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศอื่นใด และ/หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่สํานักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท 02-838-1800   

4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

9. ผูประกัน
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ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :

ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :

-

จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน"

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ไมมี
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สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด
2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
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1. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน

2. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ 
ทั้งนี้ เปนไปตามขอ  “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก .ล .ต 
. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต .ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็น
ชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ  “การชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :
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สิทธิในการเปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน เนื่องจากหนวยลงทุนของกองทุนเปนประเภทระบุชื่อผูถือ ผูถือหนวยลงทุนจึงไมมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

(1)นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2)เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง  หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน  

(3)การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น

(4)เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว ผู
ถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําไดตั้งแต
วันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว (ใน
เวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
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(5)หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน

(6)นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น

(7)หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

 เงื่อนไขอื่น ๆ 

หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน จากสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบใหดําเนิน
การได

(1)นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ บันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2)ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง 

(3)นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

(ก)ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 
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(ข)ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(ค)นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่

ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน 
มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะให
ออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(ง)ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

(จ)ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได 

(4)นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบัน
อยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว

(5)หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง

และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา 
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และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม

(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต  โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่

ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้

16.1กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 

16.1.1เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วัน
ที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 

16.1.2เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได 
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น 

16.1.3   เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสิน
ที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
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รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น 

ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได

16.1.4    เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหง
หนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 

16.2.1กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็น
ชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสิน
ดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้ 

(1)กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได

(2)กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว
บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
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16.3กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :

-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

-

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

-

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
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ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :

-

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไม
ชักชา  โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ กองทุนไมไดมีการประกัน คุมครองเงินตนหรือประกันผลตอบแทน

19. การเลิกกองทุนรวม
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เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้(1)มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตาม
มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(2)จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้

(ก)กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข)กองทุนรวมหนวยลงทุน

(ค)กองทุนรวมฟดเดอร

(ง)กองทุนรวมดัชนี

(จ)กองทุนรวมอีทีเอฟ

22.1.2.เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 

22.1.3.เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน 
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22.1.4.ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ

22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ

22.1.6.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันให
ดําเนินการเปนอยางอื่นได

(1)บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

22.1.7.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง 
จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
อยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหกองทุนรวมที่
จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือ
ดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

22.1.8.กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ

22.1.9.ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
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(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน

(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที

22.1.10   บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.11เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1

กองทนุเปดธนชาต อสีท์สปรงิ China A Active

หน้า 24 / 26



(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(1) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ

(2) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้

(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ

(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
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เมื่อไดดําเนินการตามขอ  “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจาย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด 

ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  บริษัทจัดการจะหัก
จากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และ
ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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