
 

 

 

 

 
 

 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคมัมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงอาจท าให้กองทุนมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินบาท  
และสกลุเงินต่างประเทศอื่นๆ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ณ ต่างประเทศ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง  (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบัความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจึงมีความเส่ียงเน่ืองจากการลงทุนในตราสารดงักล่าว 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั 
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 6 ชนิดก่อนท าการลงทุน  นอกจากน้ี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติับริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตราสารรฐัระยะสัน้ ทัง้จ านวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้
สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ี
ท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความเส่ียงด้านภาษี หรือความเส่ียงอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกบักฎหมาย 
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรอืกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ตดัสินใจลงทุนผลตอบแทนและความเส่ียงก่อน 
 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 10 ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
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หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม  
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 

วนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน 
ทุกวนัท าการตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. 

 
 

 
สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั  1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั 

ค าจ ากดัความ  :  

เป็นไปตามประกาศ 

1.    ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Core Fixed Income Fund  

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL iFIXED  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  

 2.1.1 จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ต้น : 2,000,000,000.00 บาท 

2.2.  เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 300 ล้านบาท 

ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน 

2.3.  มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  
1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     
2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : 1,000.00 บาท    
3. ชนิดสะสมมูลค่า   : 1,000.00 บาท     
4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 
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2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 
1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ    : 1,000.00 บาท     
2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล        : 1,000.00 บาท    
3. ชนิดสะสมมูลค่า        : 1,000.00 บาท     
4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั        : 50,000,000.00 บาท 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม        : 1.00 บาท 

6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ        : 1.00 บาท 

2.8.  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ก าหนด 

3. ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ก าหนด 

6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ก าหนด 

3. ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ก าหนด 

6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ก าหนด 

3. ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

5. ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ก าหนด 

6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ก าหนด 

3. ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ก าหนด 

6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 
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2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผู้
สัง่ซื้อ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนด
ขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการ
จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการ
ส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหาก
มกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการ
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์
ของบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนในตราสารหนี้ใหแ้ก่ผู้ลงทุนที่สามารถรบัความเสี่ยงของตราสารหนี้ทัง้ในและ
ต่างประเทศได้ ซึ่งบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ โดยเป็นการลงทุนที่ผู้
ลงทุนสามารถไถ่ถอนการลงทุนหรอืลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 

3.2.  ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน : ตราสารแห่งหนี้ 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ : - 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้
ในและต่างประเทศ 

 การก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  

 ไม่เกนิรอ้ยละ 79.00 ของ NAV 

3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : 

 บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ประกาศก าหนด ทัง้นี้ จะท าเพื่อการบรหิารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้ 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1  วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง 
(Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน  

3.6.2  วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  
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3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนสูงกว่าดชันีชี้วดั 
(Active Management) 

3.9. ดชันีชี้วดั/อ้างองิ (Benchmark)  

 1) ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาล อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ใน  
    อตัราส่วนรอ้ยละ 50  

 2) ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผู ้ 
    ออกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1 - 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

 3)  อตัราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
ไดแ้ก่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์หลงัหกัภาษี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตัวชี้วดั และเหตุผลใน
การเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได้ 

 อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐาน
การวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่
ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบรษิทัจดัการ 
ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจลงทุนได ้ 

 กองทุนจะแสดงผลค านวณเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

3.11. รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

 กองทุนมนีโยบายลงทุนในหรือมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ และ/หรือเงนิฝากที่เสนอขายทัง้
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดบั
ที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับ
อนัดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) 
เท่านัน้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและกองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน
รอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจท าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse 
Repo)  และ การกู้ยมืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น
ใด หรอืหาดอกผลโดยวิธอืื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด หรือตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีลกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงินฝากในสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี และบริษัท
จดัการอาจจะลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอก
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ผลโดยวิธอีื่นตามทีร่ะบุไว้ในโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่มสีินค้าทีม่ีตวัแปร
เป็นอตัราดอกเบี้ย, สญัญาเครดิตอนุพนัธ์ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง, ลดค่าใชจ้่าย, เพิม่รายไดข้องกองทุน ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยพิจารณาจากสภาวะ
ตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรพัย์ รวมถึงค่าใชจ้่าย
ในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น 

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ  และอาจลงทุนในหรือมไีว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) ตามเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

อย่างไรก็ด ีในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรือต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ  เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ  มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ  
ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบปีบญัชี  หรอืกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม 
เป็นต้น และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จ าเป็นและสมควร  และ/ห รือในช่วงระยะเวลา
ประมาณ 10 วนัท าการ กรณีที่มผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนมาก   ดงันัน้ จงึอาจ
มบีางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดได้ และบริษัทจดัการจะ
รายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่าผดิเงื่อนไขโครงการ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแก้ไขเพิม่เตมิประกาศที่เกี่ยวขอ้ง
กบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั รวมถึงกฎเกณฑ์การท า
ธุรกรรมการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือการกู้ยืมและการขายโดยมีสญัญาขายคืน 
(Repo) การและ/หรอื การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และ/หรอื ตราสารทีม่ีลกัษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured notes) และ/หรือ การลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงนโยบายการ
ลงทุนอื่นใด บริษัทจัดการจะด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดและให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนมคีวามเสีย่งในต่างประเทศไม่เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

3.13. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 : ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  

เป็นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 : ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 
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เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse 
Repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี้ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรพัย์ (Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ในการลงทุน ดงันี้ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน ดงันี้ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 : ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 

ไม่มกีารลงทุน 

 3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 : ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 : ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน ดงันี้ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 : ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 

ไม่มกีารลงทุน 

   3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม : 

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 
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เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรือ Basel lll ที่มีอนัดบัความน่า
เชื่อที่ตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทุน
ได ้(non-investment grade / unrated)  

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

2 ทรพัย์สนิดงันี้  
1. ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 
2. ตราสาร Basel III  
3. Derivatives หรอื Structured note  

ไม่เกนิ 20% 

ส่วนที ่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentrat ion limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด และไม่ลงทุน หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง , หน่วย Property, หน่วย Infra, 
หน่วย Private Equity 

ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบตัิหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด 

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ประกาศก าหนด 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) 

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

(PRINCIPAL iFIXED-R) 
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล  

(PRINCIPAL iFIXED-D) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้้
ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมีสทิธไิดร้บัสทิธิ
พเิศษทางภาษี หากปฏิบตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากร
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ก าหนด 

3. ชนิดสะสมมูลค่า  

(PRINCIPAL iFIXED-A) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

(PRINCIPAL iFIXED-I) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนติบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้้
ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธิ
พเิศษทางภาษี หากปฏิบตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากร
ก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  

(PRINCIPAL iFIXED-C) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัที่บริษทั
จดัการก าหนด โดยในเบื้องต้นบรษิทัจดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุน
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ เท่านัน้ 
โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุน
ประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม
ได ้โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

6. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

(PRINCIPAL iFIXED-X) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิาร
ของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ อาท ิกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 
รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดย
เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน 
ก าหนด ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุน
ชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1.    ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

5.2.    รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

               สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั  9 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6.3  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี

หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
สิน้สุดตามช่วงเวลาที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธใินงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิค่ารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

7.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 
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ครัง้ โดยการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว จะมีผลให้จ านวน
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ของวนัที่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
นัน้ โดยจะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากรายได้จากการลงทุนสุทธบิวก/หัก
ก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวจะไม่
เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยบรษิัท
จดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ
เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กดิขึ้นจริงจากการ
ด าเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ
ดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่  ตราสารรัฐระยะสัน้ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รบั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 
ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  

ในวนัท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ยงัมิไดเ้ปิดบญัชี
กองทุนเปิดพรินซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชีกองทุน
ดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการ
ด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะลด
จ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบั
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดังกล่าวใน “หนังสือแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิัทจดัการก าหนด  เมื่อบรษิัท
จดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ ตามวิธีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว 



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั  11 

บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรียบร้อย
แล้ว  และผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นที่
บริษัทจดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถอืว่าตนได้รบัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
ครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  

และบรษิัทจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน” และใหม้ีผลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้แจง้ยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง
ต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ
เอกสารอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็น
บุคคลธรรมดา  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงินเข้า
บญัช)ี  

- หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
นิตบุิคคล  

- ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล และหนังสือ 
บรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 

- ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงินเข้า
บญัช)ี  

- หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไว้
กบับริษทัจดัการแล้วได ้หากเกิดกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าการด าเนินการตามหนังสอื
แสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อ
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถอืว่าบริษทัจดัการด าเนินการ
ผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแก้ไขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มี
ค าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้
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กรณีรบัซื้อคนืปกต ิ  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี   

ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม             : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.   

7.4.2.1  การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

1)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคืน
ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วันเวลา และวันท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ปกต ิ

2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินหรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรบัใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดท้ี่บริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืในวนั
และเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหรือสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยัง
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคืน และหลกัฐานการขายคืนซึ่งเป็นไป
ตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ 
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ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ) โดยผูถ้ือ
หน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

7.4.2.2 การช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วันรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีล ักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บริษทัจดัการจะช าระเงินให้ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 
5 วันท าการนับแต่วันค านวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวม
วนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับ
ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การช าระราคา และหรอืกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยน าเงินค่าขายคืนดงักล่าวเข้าฝากใน
บญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้จ้งความประสงค์ไว ้ตาม
รายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร 
หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้ีการหกักลบหนี้กนัใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัท
จดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่
สามารถช าระเงินให้ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวิธกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคืน
ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิัท
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้  

7.4.2.3  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจัดการ
ได้รบัและได้ท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพียงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืน ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขาย
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คนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือมจี านวนต ่า
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต 
ทราบ 

2.  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว 
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคืนหน่วยลงทุนของค าสัง่
ขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่บรษิัทจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการหรือนาย
ทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3.  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้ือ
หน่วยลงทุนที่สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บริษทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสาร
แสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.2.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืน หรือโดยใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้น
แต่กรณีบริษัทจัดการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท า
การของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระ
ราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง และหรือกรณีตามข้อ 
“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน” 
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บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนจากหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบ
อื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

7.4.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ 

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธกีารช าระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

2.  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ 
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

-  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) 
(ถ้าม)ี 

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) (ถ้าม)ี 

-  อนิเทอร์เน็ต (Internet) (ถ้าม)ี 

-  สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวิธกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
ท าได ้

3. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนั
ข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้
บริษัทจัดการภายใน 3 วันนับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท
จดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูล
ทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกนั หรือบริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการ
ด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของ
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บริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน   

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มียอดคงเหลอืโดยไม่
ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  

6.  บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรือ
กรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ 
(ถ้าม)ี  

7.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการ
ชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่
ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พียงเท่าทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้ือว่าบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบริษัทจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติดงักล่าวที่เวปไซต์ของบริษัทจดัการ 
เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้า 
และหลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนปกต ิ  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน :ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ต้องแจง้ 

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคืน และ
หลกัฐานการขายคนืซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิม่เติมวิธกีารช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 
7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

2.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้
สงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี  
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  8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

 8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

 8.2. รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

         สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

  9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

9.1  กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัมตพิิเศษ
ให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สนิอื่นแทนเงินสดได้ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นนั ้นไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้ร ับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(2)  บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้

9.2 ในกรณีที่เป็นการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าว
จะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (MF for 
PVD) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการจดัตัง้
และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ลงวนัที ่20 มถิุนายน  

9.3 หลกัเกณฑ์การจดัสรรหลกัทรพัย์ 

9.3.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น
แทนเงนิ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

(1) มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ (Mark to Market) 

(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 

(3) สดัสว่นการลงทุน 

(4) สภาพคล่องของตราสาร 

(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 

หลกัการจดัสรร 

- บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทยีบมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน 
และจดัสรรหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินให้เป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วย
ลงทุน ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัดจ านวนหุ้น/จ านวนหน่วยของตราสารภายใต้ที่ค านวณได้จากการ
จดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็ตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม  
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- ในกรณีทีม่ีขอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เช่น กรณีที ่ ผูอ้อกตราสารมกีารก าหนด
เงื่อนไขที่ไม่อนุญาตใหก้องทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีก่องทุนถอือยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผู้ออก
ตราสารรายนั ้นได้ หรือในกรณีที่การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆมีแนวโน้มส่งผลให้
คุณสมบตัิด้านสภาพคล่องของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินภายหลงัการจดัสรรลดลงอย่างมีนัยส าคญั 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจดัสรรหลกัทรัพย์หรอืทรพัย์สินตามวิธีการที่
บริษัทจัดการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกราย 

9.3.2 ในกรณีที่บรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิ บรษิัท
จดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นที่จะน ามาช าระเป็นค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแทนเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริษัทจดัการใชใ้นการ
ค านวณราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั ้น ณ วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และจัดสรร
หลกัทรพัย์ให้เป็นไปตามหลกัการจดัสรรตามขอ้ 9.3.1 และหากมสี่วนต่างจะช าระเป็น เงินสด โดย
มวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 

(ก) ค านวณจ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และ
สดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน 

(ข) ค านวณสดัส่วนตามมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน เพื่อพจิารณาว่า
หลกัทรพัย์แตล่ะตวัคดิเป็นสดัส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้หมด 

(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนที่ขายคนืหน่วยลงทุน
ซึ่งพจิารณาจากหลกัการจดัสรรตามขอ้ 9.3.1  

(2) บริษัทจัดการจะด าเนินการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่มูลค่าของ
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงินที่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหลักทรพัย์ที่
ค านวณได้ตามข้อ 9.3.2 (1) ใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่างระหว่างมูลค่า
เป็นเงนิสดให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพียงพอต่อการช าระคืน
ส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะท าการช าระส่วนต่างใหแ้ก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุน
มเีงินสดคงเหลอื ณ สิ้นวนัท าการใดถัดจากวนันัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะยึดหลกัให้มกีารด าเนินการ
ที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็น
ส าคญั 

หมายเหตุ: ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าเท่ากับจ านวนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
พงึไดร้บั หกัดว้ยมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีต่้องการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3)  กรณีที่มผีู้ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงิน
มากกว่า 1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิตามวิธกีารที่ก าหนดใน
ขอ้ 9.3.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามขอ้ 9.3.2 (2) ใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคืน
หน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจ านวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว
มากกวา่ 1 ราย บรษิัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่มี
มูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะยึดหลกัให้มกีารด าเนินการ
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ที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็น
ส าคญั 

9.3.3 วธิกีารส่งมอบ 

บรษิัทจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ไปยงับญัชทีีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนเปิดไวก้ับบรษิทัศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผูร้บัฝากทรพัย์สนิหรือตวัแทนเก็บ
รกัษาทรพัย์สินของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืผู้รกัษาทรพัย์สินหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยใน
ส่วนที่เป็นเงินนัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการโอนเข้าบญัชีรบัช าระค่าขายคืนทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนใหไ้วก้ับ
บรษิทัจดัการ  

โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ในวนัเดยีวกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ ส่งค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะยดึหลกัใหม้ีการด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทุกราย 

 10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามทีร่ะบุไว้ในข้อ 16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บริษัทจดัการปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  
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(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

 11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขาย
คนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกับการกระท า
ดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้ี
อ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ
เกี่ยวกับลูกค้าไดใ้นสาระส าคญั  

(2)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวม
ภายใต้การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ย
การด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่
เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท า
การ 

(3)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลิกกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผูกพนั 

       11.2  ก าหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  

(ก) ตลาดหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณี
ใดกรณีหนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บั
การผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.  ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

3.  มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมในกรณีทีม่กีารระงบัการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วนัท าการ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาสัง่การให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการโดย
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ประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิ
การจดัการกองทุนรวม  

(ค)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ดงันี้เกิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

 1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะ
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ย
ละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

 2. มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

 3. มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์
เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัิดงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    
ซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดย
พลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อน
วนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่
ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด้   

11.4  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง
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ตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

เงื่อนไขอื่น ๆ 
กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุน
รวม 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบรษิัท
จดัการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนนิการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้ อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายที่บริษทัจดัการท ารายการ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สั ง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

• บริษทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชีเงินฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ไม่มีรายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงินค่าสัง่ซื้อตาม
วธิีการในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วย
วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการท าธุรกรรม
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของ
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะระงับการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะ
ด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอืดราฟต์
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นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

• กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน
และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัทจดัการ 
และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อ
ชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ 
โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

• บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม
หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ 
ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศ
ทางเวบ็ 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ 
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 13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน  
 รวม บริษทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกวา่ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย 
 ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตาม 
 จ านวนทีถ่อือยู่ 

 14. การจ่ายเงินปันผล :  
14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ไม่จ่าย  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล จ่าย  

ชนิดสะสมมูลค่า ไม่จ่าย  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ่าย  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่จ่าย  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ไม่จ่าย 

      14.2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :  

1. กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน
งวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปัน
ผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่ีการแก้ไขหรอืเพิม่เติมเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปัน
ผลของกองทุนในอนาคต  

14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทั
จดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลโดย
ไม่ชกัช้า ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปฏิบตัดิงันี้ บริษทัเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยข้อมูลผ่านทางช่องทางที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั  

(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วย  
    ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ด้วย
วธิกีารทีต่่างกันส าหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลทีข่ายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกันได้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ และจะถือปฏิบัติ
เพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
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ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรยีกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน 
  รอ้ยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน    
  รอ้ยละ 2.68 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน  
  รอ้ยละ 2.68 ต่อปี   ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน 
  รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกิน 
  รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมดไม่เกนิ 

รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ    
  1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ    
  1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ    
  1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ    
  0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ    
  0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ    
  0.81 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ย   
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ย   
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนดิสะสมมูลค่า  : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ย   
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ย   
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ย   
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ย   
  ละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

          15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

          รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี  
  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง   
  กองทุนรวม 

  ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี          
  ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง   
  กองทุนรวม 

  ชนิดสะสมมูลค่า  : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี  

                                             ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง   
  กองทุนรวม 

  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี  

                                             ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง   
  กองทุนรวม 

  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี         
  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง  
  กองทุนรวม 
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  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี          
  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง   
  กองทุนรวม 

มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่
ค านวณ  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3.  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกบักองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่นๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวรวมกันจะไม่เกินรอ้ยละ 
0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบ
หุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบนัการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัย์และหรอืทรพัย์สนินัน้ได ้ 

4.2    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบัญชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

4.3    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค า
ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วย 

ลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม 
รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายใน
การจดัท าและผลิตเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  
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4.4    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5    ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ผลิต และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือ
หน่วยลงทุน และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6   ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.8    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวข้องกบัการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิหรือ
เพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมินราคา ค่าภาษีอากร 
ประกนัภยั  

4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ ให้บริการ
ภายนอกอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญา
แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สินของ
กองทุน  

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และช าระบัญชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บญัชีเมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทุน ค่าใชจ้่าย
ในการช าระเงิน หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการที่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่น าเช็คไปขึ้นเงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่
จ่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบรษิัทจดัการ
ใหป้ฏบิตัหิน้าที่หรอืเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การ



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั  29 

ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสาร
ข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกู้ยมืเงินหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญา
ซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามที่
จ่ายจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชนใ์นการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

 15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ   
  0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ   
  0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ   
  0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ   
  0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ   
  0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อยละ   
  0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอื 

ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อย   
  ละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อย   
  ละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดสะสมมูลค่า  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อย   
  ละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อย   
  ละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อย   
  ละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกินร้อย   
  ละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

 15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน   
            อตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าธรรมเนยีมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้    
              ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้   

              ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า 
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้    

              ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้    

              ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้    

              ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้    

              ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ   
 หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

  15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี

   รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

 ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
:  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอตัรา
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ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 ชนิดสะสมมูลค่า 
:  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
:  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
:  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
:  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6.  ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามทีจ่่ายจรงิ 

     รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

     1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่ธนาคาร 
        พาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  
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 2. บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน   
     กรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการใดๆ ใหเ้ป็น   
     กรณีพเิศษนอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให ้
     ด าเนินการทีพ่สิูจน์ไดว้่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น  
     ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน 
     หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน 
     หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
     ก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบริษทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืประกาศทางเว็บไซด์ของบริษทัจดัการ 

15.4.  วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

2.  การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้ออื่นๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิัท
จดัการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้จ านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง   

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ต้องเป็นอตัราร้อยละทีไ่ม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่บรษิทัจดัการ
เรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บริษทัจดัการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่แสดง
ไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มูลค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรอืมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิอง
กองทุนรวมเท่านัน้ 
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  15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบ
อย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่ีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว  ทัง้นี้ การเ ปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวิธกีารทีเ่หมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผูล้งทุนได้รบัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอืว่าส านักงานใหค้วามเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว 

2. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทัง้นี้  ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได ้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

(ก)  ในกรณีทีก่ารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นไม่เกนิกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้
สูงดงักล่าว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีทีก่ารเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 
วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

 15.6 หมายเหตุ : 

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ 
ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม จะบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนั (ถ้าม)ี  
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2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน 

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหัวข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม 
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง  

4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน 
บาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอตัราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดิมที่บริษัท
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุน  

2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 1) ให้บริษทัจดัการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดง
ได้ว่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน มูลค่าของกองทุนรวมให้
ค านวณตามมูลค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรา
รอ้ยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรอืมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้ 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา 
หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1.  บริษัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

 1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

 1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  

 1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 

 1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

 1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

 1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
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ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศบริษทัจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท  บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงิน
บาท  

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธิใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิง
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วนัท าการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรือระบบอื่นใดทีม่ีการเผยแพร่
ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอตัรา
แลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจะต้องเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

ส าหรบัการค านวณมูลค่ายุตธิรรมของตราสารลงทุนที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนั ประเภทมดีอกเบี้ย บรษิทัจดัการจะ
ค านวณโดยใช้มูลค่าเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรบัจนถึงวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  กรณี
เป็นตราสารประเภทมีส่วนลด ใหใ้ช้ราคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortized Cost) เป็นมูลค่าเงินต้น   โดยวธิีการตัด
จ าหน่ายให้ใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่ต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมี
นยัส าคญั 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิโดยรวมของกองทุน และปัน
ส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวนัก่อนหน้าของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธจิะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ขายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิหลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

ตวัอย่างที ่1 การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิด
สะสมมูลค่า 300,000  บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่
เปิดบริการ) 4.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 6.ชนิดผูล้งทุน
พเิศษ (ยงัไม่เปิดบริการ) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก  15,000  บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า  500,000  บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท 
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กองทุนรวม ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายปันผล 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 

(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิี่จ าหน่ายได ้
หลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้าม)ี 

 300,000.00  300,000.00  -     -    -     -       -    

ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 15,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000 

15,000.00  15,000.00   -     -     -     -     -    

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 315,000.00  315,000.00  -     -     -     -     -    
รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)              
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%  (9.23) (9.23) -    -    -     -     -    
- คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.28)  (0.28) -    -     -     -     -    
- คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107% (0.92) (0.92) -      -     -     -     -    
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)   314,989.57  314,989.57  -    -     -     -     -    

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 30,000.0000  30,000.0000   -      -     -     -     -    
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.4996  10.4996  -    -     -     -     -    

วนัต่อมา ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า  314,989.57   314,989.57  -    -     -     -     -    
ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า         -     -    
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 500,000.00  500,000.00  -    -     -     -     -     

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (10,000.00) (10,000.00)  -      -     -     -     -     

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 804,989.57   804,989.57    -      -     -     -     -    
ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 40,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000 

 40,000.00  40,000.00                              
-    

                            
-    

 -     -     -    
 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  844,989.57   844,989.57  -    -     -     -     -     

รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)         -     -     -     

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% (24.77) (24.77) -      -     -     -     -     

- คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%  (0.74) (0.74) -    -     -     -     -     

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107% (2.48) (2.48) -      -     -     -     -     

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 844,961.58  844,961.58  -    -     -     -     -     

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  30,000.0000  30,000.0000  -    -     -     -     -     

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น (500,000 / 10.4997) 47,620.4082  47,620.4082  -      -     -     -     -     

- หน่วยลงทุนลดลง (10,000 / 10.4996) (952.4172)  (952.4172) -    -     -     -     -     

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 76,667.9910  76,667.9910  -      -     -     -     -     

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.0210  11.0210  -        -     -     -     -     

ตวัอย่างที ่2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนดิจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุนพเิศษ ในวนัก่อนหน้า 

โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน ,500,000  
บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน  600,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
จ านวน  1,000,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
จ านวน  150,000  บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกิดขึน้วนันี้จ านวน 200,000 บาท 
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กองทุนรวม ชนิดสะสม
มูลค่า 

ชนิดจ่ายปัน
ผล 

ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า  844,961.58   844,961.58    -    -     -      -       -    

ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า               
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 3,450,000.00  -    500,000.00  600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  150,000.00  
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน   (40,000.00) (40,000.00) -      -    -    -    -    
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 4,254,961.58   804,961.58  500,000.00  600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  150,000.00  
ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 200,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,961.58 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดจ่ายปันผล   = 500,000 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 600,000 / 
4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั = 1,000,000 / 4,254,961.58 x 
200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ = 150,000 / 4,254,961.58 x 200,000 

200,000.00  37,836.37   23,501.97  28,202.37  47,003.95  56,404.75  7,050.59  

มูลคา่ทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  4,454,961.58   842,797.95  523,501.97  628,202.37  1,047,003.95  ,256,404.75   157,050.59  
รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุนพเิศษ) 

 (126.00) (24.71)  (15.35) (18.42)  (30.69)  (36.83) -    

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%   (3.91) (0.74)  (0.46) (0.55)  (0.92) (1.10)  (0.14) 
- คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%   (13.05) (2.47) (1.53)  (1.84) (3.07) (3.68) (0.46) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 4,454,818.62   842,770.03   523,484.63    628,181.56  1,046,969.27  1,256,363.14   157,049.99  
จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  76,667.9910  76,667.9910  -    -    -    -      -    
- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น  313,035.9037   -    45,367.5223   54,441.0267   90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  
- หน่วยลงทุนลดลง  (3,629.4347) (3,629.4347) -    -    -       -    -    
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 386,074.4600  73,038.5563  45,367.5223  54,441.0267  90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.5387  11.5387  11.5387  11.5387  11.5387  11.5387   11.5390  

ตวัอย่างที ่3  

มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 500,000 บาท 
ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 
500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 
150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกิดขึน้วนันี้จ านวน 280,000 บาท 

สมมตมิกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัหิน่วยละ 0.15 บาท 
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กองทุนรวม ชนิดสะสม

มูลค่า 
ชนิดจ่ายปัน

ผล 
ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า 
  

4,454,818.62  
 842,770.03  523,484.63   628,181.56  1,046,969.27  1,256,363.14  157,049.99  

ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า               
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 1,370,000.00   120,000.00   500,000.00  100,000.00  500,000.00    150,000.00  
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (200,000.00)         (200,000.00)   
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  5,624,818.62   962,770.03  1,023,484.63  28,181.56   1,546,969.27   1,056,363.14   307,049.99  
ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 280,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า  = 962,770.03 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดจ่ายปันผล  = 1,023,484.63 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  = 728,181.56 / 5,624,818.62 
x 280,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั   = 1,546,969.27 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   = 1,056,363.14 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ   = 307,049.99 / 5,624,818.62 x 280,000 

  280,000.00  47,926.10  50,948.43   36,248.43  77,007.17   52,585.11  15,284.76  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  5,904,818.62  1,010,696.13  1,074,433.06  764,429.99  1,623,976.44  1,108,948.25  322,334.75  
จ่ายเงนิปันผล 0.15 บาทต่อหน่วย               
- ชนิดจ่ายปันผล = 88,699.5845 x 0.15  (13,304.94)    (13,304.94)         
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  5,891,513.68  1,010,696.13  1,061,128.12  764,429.99  1,623,976.44   1,108,948.25  322,334.75  
รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุนพเิศษ) 

(163.27)   (29.63)  (31.11) (22.41) (47.61) (32.51) -    

- คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%  (5.18)  (0.89) (0.93)  (0.67) (1.43) (0.98) (0.28) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%  (17.26) (2.96) (3.11)  (2.24)  (4.76)  (3.25)  (0.94) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)  5,891,327.97  1,010,662.65  1,061,092.97  764,404.67   1,623,922.64  1,108,911.51    322,333.53  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  386,074.4600  
 

73,038.5563  
 

45,367.5223  
54,441.0267  90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น 118,729.5124  10,399.6949  43,332.0622   8,666.4124  43,332.0622   -    12,999.2807  
- หน่วยลงทุนลดลง (17,332.9751) -    -     -      -     (17,332.9751)   -    
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 487,470.9973  83,438.2512  88,699.5845  63,107.4391  134,067.1068  91,549.0784  26,609.5373  
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.0854  12.1127  11.9627   12.1127   12.1127  12.1127   12.1134  

วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท ของวนัก่อนหน้า  
และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึ้นวนันี้ 250,000 บาท 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า 5,891,327.97  1,010,662.65  1,061,092.97   764,404.67  1,623,922.64  1,108,911.51  322,333.53  

ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า               
- รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 63,107.4391 x 0.15  (9,466.12) -    -    (9,466.12) -    -      -    
- รายการซื้อหน่วยลงทุน  -    -    -    -    -    -      -    
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน  -    -    -    -    -    -      -  

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 5,881,861.85  1,010,662.65  1,061,092.97   754,938.55   1,623,922.64  1,108,911.51    322,333.53  

ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 250,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า  = 1,010,662.65 / 5,881,861.85 x 250,000 
- ชนิดจ่ายปันผล  = 1,061,092.97 / 5,881,861.85 x 250,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ = 754,938.55 / 5,881,861.85 x 
250,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั  = 1,623,922.64 / 5,881,861.85 x 250,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,108,911.51 / 5,881,861.85 x 250,000 
- ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ  = 322,333.53 / 5,881,861.85 x 250,000 

 250,000.00   42,956.75      45,100.22  32,087.57      69,022.46  47,132.68     13,700.32  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  6,131,861.85  1,053,619.40  1,106,193.19  787,026.12  1,692,945.10  1,156,044.19  336,033.85  

รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% (169.91)  (30.89) (32.43)  (23.07) (49.63) (33.89)   -    
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(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุนพเิศษ) 
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%   (5.40)  (0.93)  (0.97) (0.69) (1.49) (1.02)  (0.30) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%  (17.98) (3.09)   (3.24) (2.31) (4.96)  (3.39)  (0.99) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 6,131,668.56  1,053,584.49  1,106,156.55  787,000.05  1,692,889.02   1,156,005.89   336,032.56  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  487,470.9973  83,438.2512  88,699.5845  63,107.4391  134,067.1068   91,549.0784  26,609.5373  

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น -               
- หน่วยลงทุนลดลง (781.5037)     (781.5037)       

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 486,689.4936   83,438.2512  88,699.5845  62,325.9354  134,067.1068  91,549.0784  26,609.5373  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.5987   12.6271   12.4708  12.6271  12.6271  12.6271  12.6282  

ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการมคีวามประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะต้องขอความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้  

2.  บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1)  ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัท
จดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก)  วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวันท าการซื้ อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุด  

(ข)  วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค)  วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัท าการถัดไป ทัง้นี้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกันยาวกว่าหนึ่ง
เดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนัท า
การถดัไป  

ข้อความในข้อ (ก) มิให้น ามาใช้บังคบักับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ 
และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(2)  ด าเนินการด้วยวิธกีารใดๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดย
บรษิทัจดัการจะประกาศในเวปไซต์บรษิทัจดัการ  

(3)  จดัใหม้ีขอ้มูลดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุก
แห่งที่ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
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ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการโดยวิธีการใดๆ
เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวแทนการประกาศทางเวปไซต์บรษิทัจดัการได ้  

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสือพิมพร์ายวนั หรือตดิประกาศที่
บริษัทจดัการ และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวข้างต้นทนัทีในโอกาสแรกที่กระท าได้โดยไม่
ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให ้ ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนั  

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธี การปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
จะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้
ใน (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกดิขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของกองทุนเปิด 

4.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 2  

(4.1)  กรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(4.2)  กรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่ก าหนดไว้ ให้ได้รับ
ยกเวน้ตามระยะเวลาดงันี้  

(ก)  การค านวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว  

(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว 
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เงื่อนไขพเิศษ:  

1.  บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิต่างประเทศ 
หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  

1.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 
10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

1.2  มเีหตุการณ์ทีท่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถ
โอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรือมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไว้แล้ว 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

2.  เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  

16.3.  แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่
จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสือพิมพ์รายวนั หรือติดประกาศทีบ่รษิัทจดัการ และจะประกาศ
ในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัช้า 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

16.4.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1.  ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะจดัท าและส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายใน 7 
วนัท าการนับแต่วันที่พบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีส าเนา
รายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 

(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

    ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูล ค่า/ราคา   
    หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ 
    ถูกต้อง 
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2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคา
หน่วยลงทุนลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะ
วนัทีมู่ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป 
และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้น
ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 

(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบริษทัจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขราคาตาม 
(2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนทีไ่ด้ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลใน
รายงานดงักล่าว    

 (5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

  3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

 (1) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัิดงันี้  
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(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้อง 

หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของ
บริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บริษทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่ีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้  

4.  บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  

17.  ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

  ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

  ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

  ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

  ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

        ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์  

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทร : 02-645 0080  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: 30 พฤศจกิายน 

18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 พฤศจกิายน 2556 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวนัที่จดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทนุ  
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วนัที่สิ้นสุดรอบบญัชีครัง้แรก : ไม่เกิน 1 ปีนับจากวนัที่จดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19.  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มติของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือ
ว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญัต้องได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง 
หรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจ้งมตแิละมสีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้อง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องไดร้บัมตเิสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนดิหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสียงข้างมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดนัน้ 

       วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ  

1.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธิีการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรอืมติ
พิเศษมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรอืในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกินรอ้ยละ 80 ให้ บริษทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบั
การขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

2.  ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิีจดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ให้บริษัทจดัการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจ ัดการให้ส านักงานทราบ 
รวมทัง้แจ้งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถเข้าตรวจดูได ้
ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บริษัทจัดการต้องได้รบัมติเสียงข้าง
มาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่ง
ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนียัส าคญั 

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่กีาร
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงนิให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่ีนโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่ง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ 

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกัน สทิธิ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของผู้ประกัน หรือ
การแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 

5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่ มเติม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) กรณีเป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงข้างมากหรือ
มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

 6. ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่
เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัรา
ดงักล่าว แล้วแต่กรณี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับมติไป
ยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

 7. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบ
แทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกับ  
    นโยบายการลงทุน  

(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี  
    และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู ้  
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    ลงทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 
    เพิม่เตมิส าหรบัการการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รวมถงึไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

    8. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ให้บริษทัจดัการกองทุน
รวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบัประชาชนผ่าน
ระบบที่จ ัดไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน และให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน
เรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
ส าหรบัประชาชนแล้ว  

(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 

9. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน
รวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่าน
ระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอ
พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัรา
ค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ 
ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเก็บจากกองทุน 

เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะ
ด าเนินการพจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 

การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเก็บจากกองทุนรวม  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน   

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการเพิ่มจ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่า
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 
15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑ์และวิธกีารในการขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
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 20. ข้อก าหนดอื่นๆ :  

1.  ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจ
กู้ยมืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1) คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

(3) อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืต้องใชรู้ปแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการ
แสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมติจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

 3.1   การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของ
บรษิัทจดัการกองทุนรวมเดียวกนั โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม 

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อได้รบัมติของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติเสียงข้างมาก
ของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความ
เสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติพิเศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับ
กองทุนเปิด หากมผีลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการ
กองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของ
วรรคหนึ่ง ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการ
จดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้ โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกวา่สบิสี่วนัก่อน
วนัประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของ
การรบัหนังสือแจ้งมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการ
ควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนดัประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  



 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ ์อินคมั  49 

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน    
     ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัรา   
     ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนิน 

ธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์
ล่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและ
วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6) การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี  

(7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

  3.2 ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนได ้  

    3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสือขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบ
รวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิด
ประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้ริษทั
จดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการสุดท้ายของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะ
ควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุก
แห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนรอ้งขอ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
ประกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไข
หรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรบัผิด
ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุน
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รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันับแต่
วนัที่บริษัทจดัการรู้หรอือาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุ
จ าเป็นและสมควรบริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือก
บรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้ 

จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

6.  การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งได ้โดยปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต  

7.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใช้บรกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

(1)  บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื่องมาจากการ
ใชบ้รกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต 
รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนทีเ่กิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิจากนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบรษิทัสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการ 

ก าหนดไว ้ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึ
ลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนด้วย  

 8. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร 
ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอื
จดัส่งขอ้มูลใหใ้นรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า
ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทน
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้ 
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 9. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กับ 

1. พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green 
Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 

2. นิตบุิคคล รวมถงึบริษทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4. ผูล้งทุนซึ่งตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิาทัง้นี้ รวมถึง ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5. กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิัทจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผูล้งทุนทีม่ลีกัษณะ
ดงักล่าวข้างต้น 

 10. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนั
การเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูล
เกี่ยวกับบญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล 
สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรอืมไีว้
กบั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายทีม่ี
ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าว
ว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้้องเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้าเพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดใหลู้กค้าบางประเภทต้องจดัท า
เอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

 (1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย  
 ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.  
 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจ 
 รวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ.  
 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนั 
 ตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ  
 ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบั 
 กองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  
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(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏเิสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ 
ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได ้
บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกับการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นต้น)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้ับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื
การใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้ีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อ
ยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้อง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบนั
การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิทัจดัการแจง้นี้แล้ว และ/หรอืไดด้ าเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1)  ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3)  ด าเนนิการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักับกฎหมายของประเทศไทย 
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(4)  ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมีการด าเนินการทีส่อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งขา้งต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคล้อง
ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่
จ่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่งในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืก
ด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคล
ตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งต้น บริษทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการ
อื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

11.   การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชวีติหรอืทีเ่รยีกว่า กรมธรรม์ประกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน โดยตดิต่อกบับริษทัประกนัชีวติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิัทประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี ทัง้นี้ การซื้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
เพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซื้อ
ขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับริษทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติมหีน้าทีต่้องตดิต่อเพื่อรบั
หน่วยลงทุน หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ จากบรษิทั
ประกนัชวีติโดยตรง  

อนึ่ง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกนัชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอื ผู้
ลงทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว 
บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนั
ชวีติและ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีม่ีการยกเลกิบริการดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบภายใน 15 วนั  

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติดงัต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแล้ว   

1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัช ีขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) 
และคา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติมขีอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น การ
เวนคนืกรมธรรม์ สดัส่วนการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกั
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ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติ จงึมขีอ้ก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่
ขายคนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า จ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป
เพยีงอย่างเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึต้องศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขที่
ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประกนั
ชวีติ  

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทั
ประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชีวติก าหนด (ถ้าม)ี โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีแ่ต่ละ
บรษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชีวติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วนัและ
เวลาท าการในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วธิกีารในการสัง่ซื้อ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์
ประกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากบริษทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้อง
อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมผีล
เมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถ้วนจากบรษิทัประกนัชวีติแล้ว  

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติอาจ
ปฏเิสธค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเหน็ว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ข่ายการท าธุรกรรมทีม่ี
เหตุอนัควรเชื่อไดว้่ามีความเกี่ยวขอ้งหรอือาจจะเกี่ยวขอ้งกับการฟอกเงนิและ/หรอืการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการรา้ย ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย รวมถงึกฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืเขา้ข่าย
บุคคลทีบ่รษิทัประกนัชีวติสงวนสทิธใินการพจิารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมาย
ของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึกรณีที่ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมทีถ่อื
เป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรอืความสงบเรยีบร้อยของประชาชนหรอือยู่ภายใต้ค าสัง่หา้มการ
ท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ผ่านหลกัเกณฑ์การรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ  

3. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชีวติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชีวติก าหนด 
(ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชีวติอาจก าหนดมูลค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน 
เงื่อนไขในการขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารน าส่งเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ไดร้บัจากบรษิทัประกนัชีวติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีลเมื่อบริษทัประกนัชวีติไดส้่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงั
บรษิทัจดัการแล้ว โดยบริษทัประกนัชวีติอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืกรมธรรม์จนครบถ้วน 
ก่อนส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ  
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ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขาย
คนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอร์มของบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้
ต ่าและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตวัแทนของผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทุน (กล่าวคอื บรษิทัประกนัชวีติทีอ่อกกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน) ภายใต้
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัประกนัชวีติมหีน้าที่
ต้องช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรม์ภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยวธิกีารรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัประกนัชวีติ
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน   

  3.2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บริษทัประกันชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกับผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีจ่ะ
ด าเนินการส่งค าสัง่ซื้อ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน และ/
หรอืด าเนินการน าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดๆทีบ่ริษทัประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติ ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซื้อ/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ เกี่ยวกบัการดงักล่าวใน
แต่ละครัง้โดยบรษิทัประกนัชวีติ ถอืว่าบรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติใหส้่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแล้ว โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจจะ
สรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่าย
ล่าสุดไดต้ามชอ่งทางทีบ่ริษทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรปูแบบและ
เงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลูกค้า   

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีทีผู่ล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยภายใต้กรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชีวติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และ
การขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซื้อหรอืขายคืนหน่วยลงทุน   

5. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวน
เงนิคงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มทีบ่ริษทัประกนัชวีติก าหนด  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน
รวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนดไวเ้ท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่าน
บรษิทัประกนัชวีติ การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่รษิทัประกนัชีวติขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิด
ปลายทาง) ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวติและเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้
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หกัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง 
หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รูปแบบสรุปได้
ดงันี้  

(1)  การสบัเปลี่ยนกองทุน คอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกอง
หนึ่งหรอืหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  

(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าใหม้กีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกี
กองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนไป
กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสาม
เดอืน เป็นต้น โดยใหม้สีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์  

บรษิทัประกนัชวีติอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรในกรณีที่
บรษิทัประกนัชวีติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีที่
ยกเลกิตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม์  

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นับแต่วนัทีไ่ด้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัประกันชวีติ จะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบั
ค าสัง่ครัง้แรก หรอื สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์
สอบถามสถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัท์ตามทีบ่ริษทัประกันชวีิตก าหนด   

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดทุ้กวนัและเวลาท าการ
ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซื้อหน่วย
ลงทุน (การช าระเบี้ยประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบญัชกีรมธรรม์
ประกนัชวีติ) การสบัเปลี่ยนกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัไิดโ้ดย
ส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มและปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด   

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธติ่างๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัว่ไปทีซ่ื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลี่ยนมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนไม่มสีทิธนิ าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น
หลกัประกนั  

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีิต รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถ
ยกเลกิการท า กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนัชวีติ และ/หรอื
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด โดยบรษิทัประกนัชีวติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สทิธใินการขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชีวติ หรอืตวัแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ (ถ้าม)ี ทีบ่ริษทัประกนัชวีิตก าหนด  
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5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบริษทัประกนัชวีติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งทีร่บัจดัการกองทุนรวม
ควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบริษทัประกนัชวีตินัน้  

6.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกับชื่อ ทีอ่ยู่ ของบรษิทัจดัการ บริษทัประกนัชวีติ 
รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีบ่รษิทัประกนั
ชวีติก าหนด 

7.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกับความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บั
ค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกี่ยวกบัความเสีย่งของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน  

8.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการ
เพื่อการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบริษทัประกนัชีวติ  

9.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติอาจไดร้บัจากการซื้อ
กรมธรรม์ รวมทัง้การซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น  

10. เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับริการจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติอาจไม่
เท่าเทยีม และแตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชแีสดงสทิธหิน่วยลงทุน 
(Fund Book) ของบรษิทัจดัการ และการไดร้บัขอ้มูลกองทุนอาจมคีวามล่าชา้กว่าไดร้บัจากบรษิทัจดัการ
โดยตรง รวมถงึการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทาง
ปกตอิื่นๆของบริษทัจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษทัประกนัชีวติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมี
กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัประกนัชีวติจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงั
บรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อในการยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และช าระ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ 
โดยตรงตามวธิกีารทีบ่รษิทัประกนัชีวติแต่ละแห่งก าหนด  

11. นอกจากนี้สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และขอ้ก าหนดของบรษิทัประกนั
ชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่านบรษิทัประกนัชวีติแต่ละราย โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ ต้องศึกษารายละเอยีดในกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งเพิม่เตมิ  

8. การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

1. การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการจดัสง่หรอืเผยแพร่รายงานหกเดอืน รายงานประจ าปีของกองทุน 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2. รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อใหจ้ดัส่งรายงานแสดงฐานะ
การถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 
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12. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภูีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไว้เป็นอย่างอื่น บริษทัจดัการกองทุนรวมจะ   
     อ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว่้าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุ
จ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่าย
เกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่
สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

 22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้  ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่ านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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           แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสยีง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปี
ปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
            รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั 
ตัง้แต่วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2563  ถึงวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2564 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนรวมไดท้ี ่บรษิัท
จัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และส านักงาน 
ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร ์ฟิกซ์ อินคมั 
 

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นางสาวชนัยกานต์ สวสัดฤิกษ์ 
3. นายวสุชนม์ ทรายแก้ว, CFA 
4. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 

 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบริษัทจดัการ 
               (www.principal.th) 

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

 - ไม่ม ี- 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 
ของธุรกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใช้บรกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัย์ฯ 
- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี้) 
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    ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั                          1 

1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

ทีอ่ยู่ (ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึ่งเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก 

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ และหนังสอืชี้ชวน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัให้มใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4) ชี้แจงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้
ทีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่ีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการได้ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ า นวนเงนิทุนของโครงการหากบรษิทั
จดัการแสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง แล้วแต่กรณี 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไว้ในโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(9) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง 

(11) ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนและตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัชี และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ 
หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัชี 

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการ 

เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัชี ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและส่ง
รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎิทนิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยด้วยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงค์ใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น 

(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชี 
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(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คุีณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุต้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(22) ประสานงานกบัผูดู้แลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รบั
มอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย์ การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน 

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(25) ด าเนินการทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน ดูแลตดิตาม
สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน 

(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายต้องเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(27) ด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรอืถูกท าลาย 

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต 
หน้าที ่และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและที่
แก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบริษทัจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

  2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  
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(1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั 

(2) รบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย์ 
ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแล
ใหก้ารเบิกจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการ
รบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบริษทัจดัการในการรบั
เงนิและทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทน การจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกต้องของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว้ 

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัย์ต่างๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สนิ
ของกองทุน ตามค าสัง่ของบริษทัจดัการ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งใหถู้กต้องครบถ้วน
ก่อน 

(5) จดัท ารายงานการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกบัเงนิสดของกองทุน 

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์รวมถงึการแจง้การ
เปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัย์ทีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ เป็นต้น หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย์ โดยทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(7) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิด
ความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิกองทุนนัน้ 

(9) รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุน
ทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ ทัง้นี้
ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
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  มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูดู้แล
ผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วาม
เหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น
แทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องขอความเหน็ชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์ 

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิีค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุ
จ าเป็นท าใหว้ธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่น
ของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนั
นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิ้นรอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั 

(13) เมื่อเกดิเหตุทีต่้องเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชียงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝาก
ทรพัย์สนิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแล้ว และ
ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท า
การตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะ
รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิและขอ้มูล
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการหรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต 

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชน์
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รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูดู้แลผลประโยชน์หรอื
บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืกฎหมาย
หรอืกรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าที่
ดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจดัการกองทุนหรอืขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทั
จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั 

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแก้ไข
ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่ก้ไขเสรจ็สิน้ 
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ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์มไิดแ้ก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว และ
เมื่อไดร้บัอนุญาตแล้ว บริษทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลายตามค าสัง่ศาล 

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าได้
ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการ
ขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได้ หากเป็นกรณีทีม่ีนัยส าคญัและไม่
สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้
ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีที่มนีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลิกสญัญา
แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  

ชื่อ : สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน), ธ. 

ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ จ ากดั 
และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัย์สนิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัย์สนิใดๆใด ๆ 

 

  3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4917  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่3787  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8382 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  
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ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8501 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่9622 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิ้มสกุล  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่10508 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

 

  4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 0-2686-9595  

 

  5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

  6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.  

ทีอ่ยู่ : 44  อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัว่ประเทศ   

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืใหค้ าแนะน า และต้องดูแลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทุนปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด รวมทัง้ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า 

(2) ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

(3) รบัเปิดบญัชเีพื่อซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ 
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(4) แจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มูลหรอืเอกสารใดๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้ 

(5) แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน 

(6) รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้อง 

(7) รบัช าระเงนิค่าจองซื้อหรอืค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

(8) ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแล้วตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(9) ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรวมถงึเอกสาร
อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน 

(10) คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(11) จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิีการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน 

(12) ชี้แจงขอ้มูลรายละเอยีดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิด เช่น การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื 
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน 

(13) ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(14) ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 

   7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่ม ี

 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่ม ี

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี

 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

 

 

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั                          10 

13.   สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน" 

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

       จ่ายเงนิปันผล เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย 
 ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบริษทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไข
วธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบริษทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ 
 ช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ" 

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

        ไม่ม ี

13.8. อื่น ๆ :  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากัดเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

    การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให ้ 
 ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ 
 แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน 
 ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื 
 การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

        - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

   กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษทัจดัการให้ 
 ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน 

14.2.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแตล่ะครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แล้ว 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอืของ
หน่วยลงทุนของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มูลของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตาม
ขอ้มูลในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบียนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน เป็นขอ้มูลทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบนั 

14.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยต้องแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่าย
ทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว 

14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

14.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผล บรษิทัจดัการจะประกาศการ
จ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล และอตัราปันผลโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้ 
บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของ
กองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ดว้ยวธิกีารทีต่่างกนั
ส าหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลทีข่ายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดนัน้  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บริษทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่ริษทัจดัการได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ 

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะไม่น าทรพัย์สนิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิดงักล่าว
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แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับ 

ตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิได้สุทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น 

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่ได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้ 

(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิ
ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด้ 

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิ
ดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่าง
ทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ
ดงักล่าวในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

16.3 ในกรณีที่มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุน
รวมจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ก็
ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

เงื่อนไขเพิม่เตมิ : 

ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้ีการจ าหน่าย 
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ทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื 
บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้ 

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไปช าระ
เป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ 

บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณีทีเ่ป็น
การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่
ไดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ที ่ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ลง
วนัที ่20 มถิุนายน 2562  

หลกัเกณฑ์การจดัสรรหลกัทรพัย์ 

ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการ
จะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็น
ส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

(1) มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ (Mark to Market) 

(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 

(3) สดัส่วนการลงทุน 

(4) สภาพคล่องของตราสาร 

(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 

หลกัการจดัสรร 

- บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทยีบมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นหลกั 

- บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัดจ านวนหุน้/จ านวนหน่วยของตราสารภายใต้ทีค่ านวณไดจ้ากการจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็ตาม
ขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม  

- ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เช่น กรณีที ่ผูอ้อกตราสารมกีารก าหนดเงื่อนไขทีไ่ม่อนุญาตให้
กองทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีก่องทุนถอือยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารรายนัน้ได้ หรอืในกรณีที่การจดัสรร
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิใดๆมแีนวโน้มส่งผลใหคุ้ณสมบตัิดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิภายหลงัการจดัสรร
ลดลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้ดุลยพนิิจในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิตามวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการพจิารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 
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ในกรณีที่บรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
จดัสรรหลกัทรพัย์ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีจ่ะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงนิใหแ้ก่ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุตธิรรมทีบ่รษิทัจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ ณ วนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์ใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัสรรตามขอ้ 4.1 และหากมสี่วนต่างจะช าระเป็น เงนิ
สด โดยมีวธิกีารค านวณ ดงันี้ 

(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนต้องช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนที่
ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ข) ค านวณสดัส่วนตามมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน เพื่อพจิารณาว่าหลกัทรพัย์แต่ละตวัคดิเป็น
สดัส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้หมด 

(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนซึ่งพจิารณาจากหลกัการ
จดัสรรตามขอ้ 4.1  

(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีมู่ลค่าของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีจ่ะ
จดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนมมีูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ ้ขายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัย์ทีค่ านวณไดต้ามขอ้ 4.2 (1) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่าง
ระหว่างมูลค่าเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อการช าระคนืส่วนต่าง
ตามวรรคหนึ่ง บริษทัจดัการจะท าการช าระส่วนต่างใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการ
ใดถดัจากวนันัน้ ทัง้นี้บริษทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนพงึไดร้บั หกัดว้ยมูลค่า
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีต่้องการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 

(3) กรณีทีม่ผีูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิมากกว่า 1 ราย บรษิทั
จดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิตามวธิกีารที่ก าหนดในขอ้ 4.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามขอ้ 4.2 (2) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิทีม่จี านวนผูข้ายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บริษทัจดัการจะด าเนินการ
จ่ายเงนิส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บริษทัจดัการ
จะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็น
ส าคญั 

วธิกีารส่งมอบ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ไปยงับญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเปิดไวก้ับบรษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัย์สนิหรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
ผูร้กัษาทรพัย์สนิหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ป็นเงนินัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเข้าบญัชรีบัช าระ
ค่าขายคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ 

โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชพีในวนัเดยีวกบัการช าระ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั 
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด 
ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตาม
กฎหมายแล้ว ใหถ้อืว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากขอ้จ ากัดดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก าหนดได ้ 
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(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนั :  

การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ในขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
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การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบริษทั (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้  

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนื
หน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวาม
เชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวม
หน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ คอร์ ฟิกซ์ อนิคมั                          19 

    (4) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิ
ทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 
22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ 
(2) วรรคสามและวรรคสี่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม    

22.1.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่
เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

22.1.3. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้  
 กระท าการจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนเปิด หรอืไม่ปฏิบตัติามหน้าทีข่องตน  

22.1.4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏเหตุ 
 ดงัต่อไปนี้ 

 (1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
 ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

 (2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฎิบตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับ 
 การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
 ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม 
 ด าเนินการใหม้ีการเลกิกองทุนรวมทนัที 

22.1.5. เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  

  22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได ้  

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้  
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เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารช าระ
บญัชขีองกองทุนรวม  

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้องด าเนินการเพื่อเลิก
กองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้ริษทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขด้วย  

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชี้ชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามข้อ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หาก
วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชี้ชวน  

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบริษทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่
ครบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าที่
รวบรวม และแจกจ่ายทรพัย์สนิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอื่น
ตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชจีะ
ด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สินสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมีทรพัย์สนิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัย์สนิดงักล่าวใหต้ก
เป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วน
หนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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