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• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุน
โดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ซ่ึงมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อนท าการลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจ
ยงัมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รบัเงิน
คืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

• ในกรณีท่ีมีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนน้ีไปลงทุน บริษัทจดัการจะจ่ายคืนใน
รปูแบบใดๆ ให้แก่กองทุนน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)  

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ เป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในประเทศดังกล่าว เช่น 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ 
ตลาดการเงิน อตัราดอกเบ้ีย และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนด
เก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืด
หรือเงินเฟ้อ ความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ  ท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท า
ให้กองทุนรวมน้ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและ  รบัความเสี่ยง
ได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ ไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปลี่ยนของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยง
ด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• บริษทัจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษทัหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 
 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี 
Principal US Equity Fund (PRINCIPAL USEQ) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุน
รวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือ
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิต้ี  
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 

มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 300,000,000 หน่วย 
มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 

หนังสอืชี้ชวนฉบบันี้รวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มูล ณ วนัที่ 1 กนัยายน 2564 

ป้องกนัความเสี่ยง
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ 

ค าจ ากดัความ  

เป็นไปตามประกาศ 

1.    ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี้ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal US Equity Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ 

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) : ไม่ก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืให้กบั      
ผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที่  

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่ง   
 เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(ง) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึง
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลง
ในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.   จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  

      2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ต้น : 3,000,000,000.00 บาท 

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 
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บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษิทั
จดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็น
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการซึ่งการเพิม่จ านวนเงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการ
ด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

2.3. มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท 

2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000.00 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ: : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : 500.00 บาท 

2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถัดไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000.00 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : 500.00 บาท 

2.8. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนบาท 

ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ก าหนด 
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2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนหน่วย 

ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ไม่ก าหนด 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อและ/หรือขายคืนกับผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่เท่ากัน ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบ    
โดยติดประกาศไวท้ี่บรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 
วนั และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า
เหมาะสมมากกว่าและผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์มากกว่าเดิมโดยถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทัง้นี้ การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัทจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบ โดยจะประกาศไม่น้อยกว่า 7 วนั และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares 
Russell 1000 ETF (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน 
(Feeder Fund) โดยกองทุนจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ส่วนทีเ่หลอืกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัย์
อื่นใดที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถรบัความเสี่ยงของความผนั
ผวนของการลงทุนในต่างประเทศ 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : กองทุนตราสารทุน   

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : iShares Russell 1000 ETF 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : สหรฐัอเมรกิา (UNITED STATES) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 
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3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดย    
มสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1  วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน 

3.6.2  วธิกีารในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ 100.00% 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) :   

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Russell 1000 ETF (“กองทุนหลกั”) เพื่อใหผ้ลตอบแทนเทยีบเคยีงกบั
กองทุนหลกั และกองทุนหลกัมกีลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชี้วดั (Passive 
Management/ Index Tracking) 

3.9. ดชันีชี้วดั/อ้างองิ  

1. ดชันี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน
ประมาณรอ้ยละ 85 และ 

2. ดชันี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงิน USD ปรบัด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อเทียบกับค่าสกุลบาท    
ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ท าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนประมาณ     
รอ้ยละ 15 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม     
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่าน
การลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุน
ได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัท
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดั
ไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิทับริษทัจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

3.11  รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีวคอื iShares 
Russell 1000 ETF (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมริกา และจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
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หลกัทรพัย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยกองทุนอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ BlackRock Fund Advisors กองทุน  iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก )         
มนีโยบายมุ่งลงทุนเพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดชันี Russell 1000 (ดชันีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดชันี
วดัผลการด าเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งก าหนดโดย FTSE Russell (Index 
Provider) ทัง้นี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ
ผลตอบแทนของดชันีอ้างองิ 

 บริษัทจัดการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก 
ในขณะที่กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในหลายสกุลเงิน และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแล้ว  

2. ส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange 
Traded Fund  หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ที่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก  
ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่น ทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกจิ สถาบนัการเงิน และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ด้รบัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้( investment 
grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 
(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่
กบัดุลยพิจนิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ ทศิทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถงึค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นต้น 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ ัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง  เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด ้

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรือได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตรา
สารหรือผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้
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(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือทีต่ัวตราสารหรอืที่ผูอ้อก
ตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรพัย์สินของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรอืมกีารสิน้สุดสมาชกิภาพ หรือมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ต้องไม่เกินกว่า 10 
วนัท าการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

เงื่อนไขอื่นๆ 
1. ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มีการ

ลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 
(1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนัคดิเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV ของ

กองทุนปลายทาง 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้เหตุที่กองทุนปลายทางมมีูลค่าทรพัย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดยค านึงถึง
ประโยชน์ทีด่ีทีสุ่ดของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรบัรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

(4) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วันที่
ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

*กองทุนปลายทาง หมายถงึ กองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์โดยครบถ้วนดงันี้ 
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(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และให้หมายความรวมถงึกองทุนที่มี
ลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิทั ทรสัต์ หรอืรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ 
(REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes หรือ 
sub-classes) หรือขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนทีแ่ตกต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พิจารณา
เลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนี้ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 
Funds  หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย์และทรพัย์สินทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได ้
หรอืกลบัมาเป็นกองทุน Feeder Fund ไดโ้ดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิม่ขึ้น 
ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดก่อน
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดงักล่าว 

ในกรณีการด าเนินการตามขอ้ดงักล่าวท าใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภท
ของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่น เพื่อ
เป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม ในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุน (Q&A) 

4. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มคีวามผดิปกติของตลาด หรอืในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
หรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดท าใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏบิตั ิหรอืกรณีอื่นใด
ทีเ่กดิจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือเกิด
ภาวะสงคราม เป็นต้น จงึอาจมีบางขณะทีก่องทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
ได ้และบรษิัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่าผิด
เงื่อนไขโครงการ 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงข้อจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับ
กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของ
กองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

รายละเอียดกองทุนหลกั 
กองทุน iShares Russell 1000 ETF 
ชื่อกองทุน  : iShares Russell 1000 ETF 
ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 
อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน  : 15 พฤษภาคม 2543 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี้   8 

ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ : สหรฐัอเมรกิา 
ประเทศทีจ่ดทะเบยีนซื้อขาย :  สหรฐัอเมรกิา (Stock Exchange: New York Stock Exchange, NYSE Arca) 
สกุลเงนิของกองทุน : USD 
วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุนหลกั 
การจ่ายปันผล :  ม ี(พจิารณาจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) 
บรษิทัจดัการ :  BlackRock Fund Advisors 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน : State Street Bank and Trust Company 
วตัถุประสงค์ในการลงทุน : กองทุนมีวตัถุประสงค์มุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตาม

ดชันีอ้างองิทีป่ระกอบไปดว้ยหุน้สหรฐัขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
นโยบายการลงทุน :  กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการด าเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี 

Russell 1000  (ดชันีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดชันีวดัผลการด าเนินงานของหุ้นขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาซึ่งก าหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) 
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยจะไม่พยายามเอาชนะดัชนีอ้างอิง 
หรือบริหารการลงทุนแบบปกป้อง (defensive positions) เมื่อตลาดตกลงหรอืเมื่อ 
มีมูลค่าสูงเกินจริง นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวแทนจากดชันี 
(Representative sampling) ในการบรหิารจดัการกองทุน 
“การสุ่มตัวแทน” เป็นกลยุทธ์ในการจดัท าดชันีทีเ่กี่ยวกับการลงทุนในหลกัทรพัย์ที่
เป็นตวัแทนซึ่งมลีกัษณะการลงทุนที่คล้ายกับดชันีอ้างองิ หลกัทรพัย์ทีเ่ลอืกคาดว่า
จะท าให้มีลกัษณะการลงทุนโดยรวม (ขึน้อยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น มูลค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาดและน ้าหนักของอุตสาหกรรม) ลกัษณะพื้นฐาน (Fundamental) 
(เช่น ความแปรปรวนของผลตอบแทน) และมาตรการดา้นสภาพคล่อง ที่คล้ายคลึง
กับดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจถือหรือไม่ถือหลักทรัพย์ทั ้งหมดในดัชนีอ้างอิง 
โดยทัว่ไปกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 90% ในหลกัทรพัย์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ดชันีอ้างองิและลงทุนใน depositary Receipts ซึ่งเป็นตัวแทนหลกัทรพัย์ของดชันี
อ้างองิ  
ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในฟิวเจอร์ส ออปชัน่ และสัญญาสวอป (Swap 
Contract) เงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด รวมถึงกองทุนตลาดเงิน รวมถึง
หลกัทรพัย์ที่ไม่รวมอยู่ในดชันีอ้างอิงที่บริษัทจดัการเชื่อว่าจะช่วยกองทุนเป็นไป
ตามดชันีอ้างอิงได้ โดยกองทุนจะมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการด าเนินงานของกองทุน
ก่อนหกัค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเป็นไปตามดชันีอ้างองิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  
ค่าธรรมเนียมการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)   : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (Exit Charge)   : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fees)   : 0.15% ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมรวม (Total Annual Fund Operating Expenses)  : 0.15% ต่อปี 
หมายเหตุ: กองทุนหลกัอาจมกีารเปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เตมิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆของกองทุนได้ 
ตวัชี้วดั (benchmark)   : Russell 1000 Index 
Bloomberg ticker  : IWB US 
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ISIN     : US4642876225 
ดูขอ้มูลกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.ishares.com/us/products/239707/ishares-russell-1000-etf 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัดชันีอ้างอิง Russell 1000  Index  
ดชันี Russell 1000 (ดชันีอ้างองิ) เป็นส่วนหนึ่ง (Subset) ของดชันี Russell 3000 ซึ่งเป็นดชันีที่วดัผลการด าเนินงานของ
หุ้นสหรัฐในวงกว้าง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดัชนีอ้างอิงได้รวมผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งคิดเป็น 93% ของมูลค่า
หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดของหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ของสหรฐัทัง้หมด ดชันีอ้างอิงเป็นดชันีถ่วงน ้าหนัก
ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายใหญ่ ที่สุดประมาณ 999 รายในดัชนี Russell 3000 โดยคิดเป็น
ประมาณ 93% (วนัที่ 31 มีนาคม 2563) ของมูลค่าตลาดรวมของดชันี Russell 3000 ส่วนประกอบที่มีนัยส าคญัของดชันี
อ้างองิคือหลกัทรพัย์ของบรษิัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) อย่างไรกต็าม ส่วนประกอบของดชันี
อ้างองิมอีาจมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป 

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องของกองทุนหลกั  
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน  
มูลค่าของตราสารทุนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงและมคีวามผนัผวนมากกว่าสนิทรพัย์ประเภทอื่น โดยดชันีอ้างอิงจะประกอบไป
ดว้ยหุน้สามญั ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วจะมคีวามเสีย่งมากกว่าหุ้นบุรมิสิทธิแ์ละตราสารหนี้ เนื่องจากสิทธเิรยีกรอ้งส าหรบัผูถ้ือหุ้น
สามญัจะดอ้ยกว่าผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธิแ์ละตราสารหนี้อนัเกดิจากการล้มละลายของผูอ้อกหลกัทรพัย์ 
ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดชันี (Index-Related Risk) 
กองทุนไม่ได้รบัประกันว่าจะสมัพนัธ์กับดชันีในระดบัสูงหรอืจะบรรลุวตัถุประสงค์การลงทุน ผลกระทบทางด้านตลาดหรือ
ขอ้จ ากัดดา้นกฏหมายอาจส่งผลเสยีต่อความสามารถของกองทุนในการปรบัพอร์ตใหเ้ป็นไปตามดชันีอ้างองิ ความผดิพลาด
ของขอ้มูลดชันี การค านวณดชันี การสรา้งดชันีเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิีปฏิบตัิ ผู้ใหบ้รกิารดชันี (Index Provider) อาจ
ไม่สามารถแก้ไขไดใ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน ในช่วงที่สภาวะตลาดไม่ปกติอาจท า
ให้ผู้ให้บริการดชันี เลื่อนการปรบัสมดุล (rebalance) ตามก าหนดเวลา ซึ่งอาจท าให้ดชันีอ้างอิงแตกต่างจากองค์ประกอบ
ตามปกตหิรอืทีค่าดไว ้
ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk) 
กองทุนอาจสูญเสียเงินในช่วงระยะเวลาสัน้อนัเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสัน้ และช่วงระยะยาวในช่วงที่
ตลาดตกต ่าเป็นเวลานาน ปัจจยัเหตุการณ์ในระดบัท้องถิน่ ระดบัภูมภิาค หรอืระดบัโลก เช่น สงคราม การก่อการรา้ย การ
แพร่กระจายของโรคติดต่อหรอืปัญหาดา้นสาธารณสุข ภาวะถดถอย หรอืเหตุการณ์อื่น ๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญั
ต่อกองทุนและการลงทุน และอาจส่งผลใหม้ีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนเพิม่ขึน้หรอืลดลง 
ความเสีย่งในการบรหิารแบบเชงิรบั (Passive Investment Risk) 

กองทุนไม่ได้บริหารจดัการแบบเชงิรุก โดยทัว่ไปกองทุนจะไม่พยายามบริหารแบบปกป้อง (defensive positions) ไม่ว่าจะ
ภายใต้สภาวะตลาดใด ๆ รวมถงึสถานการณ์ทีต่ลาดปรบัตวัลง 

ข้อความในส่วนกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่ส าคัญซึ่งแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้กรณีที่มีความ         
ไม่สอดคล้องหรอืแตกต่างกบัทางต้นฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  

อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมกีารแก้ไขเพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ของกองทุนหลกั
ได้ หรือในกรณีที่กองทุนหลกัมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการ    
เห็นว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ        
การเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบตามทีป่ระกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ หากข้อมูลทีม่ีการแก้ไขไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั บริษัทจดัการ

https://www.ishares.com/us/products/239707/ishares-russell-1000-etf
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จะท าการแก้ไขข้อมูลและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั และเว็บไซด์ของบริษัท
จดัการ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ม ีNet Exposure ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทัว่ไป  

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity   

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทัว่ไป  

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending)  

เป็นไปตามประกาศ 
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ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity   

เป็นไปตามประกาศ 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด  

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สนิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ม ี

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่ 
ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-D) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึ   
มสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
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เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิและไม่ต้องเสยีภาษีเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL USEQ-C) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/ สถาบนัที่บริษัทจัดการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัทจดัการอี่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันที่มีการให้บริการ
บรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถงึ ผู้ลงทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิัทจดัการประกาศ
เพิม่ในอนาคตเท่านัน้ 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL USEQ-X) : 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมีไว ้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจดัการเดียวกันเป็นผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการ อาทิ กองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต            
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ PRINCIPAL USEQ-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ ที่ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้
ส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษัท
จดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุน
พเิศษได้ โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด 
ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้
เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

- Internet 
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หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

 สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6.    การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- Internet 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ.  

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 
ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ม ี
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วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทาง
อื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหรอืสามารถส่ง
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 
• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และ
วนัท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก     
(ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้าม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/
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หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้าม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่า
กว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บริษทัจดัการไดร้บัการผ่อน
ผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
บรษิัทจดัการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนัโดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอื กรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงิน
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเข้า
ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จ้งความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีด
ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร หรือโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการใหม้ีการหกักลบหนี้กันให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่สามารถ
ช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืนได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืน
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ม ี
ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี
หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 
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1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษทัจดัการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวด
บญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

7.4.2.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บริษทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมาย
ใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปี
ละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมี
ผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจัดการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่ ับซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัินัน้ โดยจะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงิน
ปันผลของหลกัทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หัก
ก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึ้น (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว
จะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บริษัทจัดการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่า
หน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึ้น
จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐั
ระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้   
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุน เปิด        
พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถัดจากวนัที่บริษัทจดัการ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิด
บญัชกีองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเปิด
บญัชีกองทุนดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้
ความยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

 เว้นแต่เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบัการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
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บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เสร็จ
สิน้การค านวณดงักล่าว 

4. บริษัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอน
หน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.2.2  เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอใหบ้รษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์
ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่น
ทีบ่ริษัทจดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ด าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิีการและ
บุคคลทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วย
ลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ใน“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บริษัท
จดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถอืว่าตนได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  
และบริษทัจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านง
การจ่ายเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ีผลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
แจง้ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสาร
อื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้
เป็นบคุคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงิน
เขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้
เป็นนิตบุิคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ /หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสอื บรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
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ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงิน
เขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านง
การจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้มอบไว้กับบรษิัทจดัการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณา
เห็นว่าการด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
อาจท าให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับการ
ฟอกเงิน หรอืชื่อเสียงของบริษทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  หรือเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรือการ
ตคีวามหรอืการให้ความเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว และให้ถือว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบริษัทจดัการ
ด าเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดของ
โครงการ ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจัดการสามารถพิจารณา
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได้ 

7.4.3  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
7.4.3.1.  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัท

จดัการไดร้บัและได้ท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมี
จ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่
ขายคนื ทัง้นี้ผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือการสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่า
ดงักล่าว บริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรือเวป็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

1.4.3.2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์
แล้ว ในสมุดทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  
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เวน้แต่เว้นแต่บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคม
บรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการ
หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตาม
วรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

7.4.3.3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได ้
และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมก าหนด 

7.4.3.4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับ
เอกสารแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบัการอนุมตัิจากบริษัท
จดัการ 

7.4.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น
ผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่ วยลงทุน จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการ
ผ่อนผันโดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่ มี
ล ักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม แล ะผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรือโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบ
อื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิวธิกีารช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
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ให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 
2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิาร 

ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller 

machine) (ถ้าม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี 
- แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื (mobil application) (ถ้าม)ี 
- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคืนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
ใหท้ าได ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือ 
เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้ริการดงักล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของ
บรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัท
จดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที ทัง้นี้ จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั 

4. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบริษทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนั
ขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว  
ทัง้นี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท
จดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ขายคืนทางโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ขอ้มูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วย
เหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัท
จดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชีกองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ม่มียอดคงเหลือโดย
ไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ” “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
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หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถ้าม)ี 

7.   ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรือรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการ
ชัว่คราว อนัเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่
ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัท
จดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  
ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น. 
ทัง้นี้ บริษัทจัดการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวัน     
ท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
(ถ้าม)ี 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.8  รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  
1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้ามี) 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและ
เวลาท าการการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็
ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการ
จะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

   8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  
   8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 
- วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 
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8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ. 

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
9.1 บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินได ้   

โดยเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ และ/หรือประกาศอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

9.2 ในกรณีที่เป็นการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดงักล่าวจะน า
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (MF for PVD) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2562  

9.3 หลกัเกณฑ์การจดัสรรหลกัทรพัย์ 
 9.3.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สิน เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทน  

 เงิน บริษทัจดัการจะยดึหลกัให้มีการด าเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วย 
 ลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 
 (1) มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ (Mark to Market) 
 (2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 
 (3) สดัส่วนการลงทุน 
 (4) สภาพคล่องของตราสาร 
 (5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 

หลกัการจดัสรร 
- บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทียบมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และจดัสรร
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินให้เป็นไปตามสดัส่วน (%) การถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัดจ านวนหุ้น/จ านวนหน่วยของตราสารภายที่ค านวณได้จากการจดัสรรให้เป็นจ านวน
เตม็ตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม 

- ในกรณีที่มีข้อจ ากัดในการจดัสรรหลักทรพัย์หรือทรพัย์สิน เช่น กรณีที่ ผู้ออกตราสารมีการก าหนดเงื่อนไขที่ไม่
อนุญาตให้กองทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่กองทุนถืออยู่ทัง้หมดที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายนัน้ได้ หรือใน
กรณีที่การจดัสรรหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินใดๆมีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบัติด้านสภาพคล่องของหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สินภายหลังการจัดสรรลดลงอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจดัสรร
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินตามวิธกีารที่บริษทัจดัการพิจารณาว่าเหมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

9.3.2 ในกรณีที่บริษทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นทีจ่ะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงิน

ให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุตธิรรมที่บรษิัทจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอื่นนัน้ ณ วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์ให้เป็นไปตามหลกัการจดัสรร
ตามขอ้ 9.3.1 และหากมสี่วนต่างจะช าระเป็น เงนิสด โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 
(ก) ค านวณจ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถือ

หน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน 
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(ข) ค านวณสดัส่วนตามมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลกัทรพัย์
แต่ละตวัคดิเป็นสดัส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้หมด 

(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ง
พจิารณาจากหลกัการจดัสรรตามขอ้ 9.3.1  

(2) บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีมู่ลค่าของหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สินอื่นที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะ
ได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัย์ที่ค านวณได้ตามข้อ 9.3.2 (1) ให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนในกรณี
ที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการช าระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะท าการช าระ
ส่วนต่างใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลือ ณ สิ้นวนัท าการใดถัดจากวนันัน้ ทัง้นี้บรษิัท
จดัการจะยดึหลกัใหม้ีการด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจ านวนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ ้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบั 
หกัดว้ยมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีต่้องการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีทีม่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า  
1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 9.3.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 9.3.2 (2) ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินที่มีจ านวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนทีม่ีมูลค่าขายคนืหน่วยลงทุน
น้อยที่สุดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บริษัทจดัการจะยึดหลกัให้มีการด าเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

9.3.3 วธิกีารส่งมอบ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทศูนย์รับฝ าก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้รบัฝากทรพัย์สินหรอืตัวแทนเก็บรกัษา
ทรพัย์สนิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูร้กัษาทรพัย์สนิหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ป็นเงนินัน้ 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระค่าขายคนืที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ  
โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในวนั
เดยีวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ ส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ในวนัเดยีวกนั  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ

ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา

ปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(3) มคี าสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคืนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคดิเป็นอตัรา
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรบัรองข้อมูลจาก
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  
11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรือ

ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไว้แล้ว หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า

ดงัต่อไปนี้  
1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เกี่ยวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม

กฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับ

ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
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(2)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการอนัเนื่องมาจากการทีบ่ริษทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(3)  อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผูกพนั 
11.2 ก าหนดใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  
 (ก) ตลาดหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 
 (ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อ

ขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณี
หนึ่งดงันี้ ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนั
เวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1.  ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
2.  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
3.  มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทีม่ีการระงบัการซื้อขาย

หน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยทันที ทัง้นี้  หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันท าการ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสัง่การใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อ
คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

 (ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้
เกดิขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้  เฉพาะใน

กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2.  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ  

3.  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิ
ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วย
แล้ว 

11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับ    

ซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (2) ให้เปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงาน
ทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  
ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.4  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรือหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ
สถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนทีใ่ช้ในการซื้อขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

เงื่อนไขอืน่ๆ 
เงื่อนไขการขายและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรือหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรกได้ โดยบริษัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุน
ภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัที่แจง้ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วย
ลงทุนให้กับผู้สัง่ซื้อนั ้น และกรณีที่เป็นเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจดัการจะส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กับผู้สัง่ซื้อ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

4. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุนบรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

5. ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ด ้โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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6. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามที่บริษัท
จดัการเหน็สมควร โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

7. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อและ/หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บริการ
ดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

8. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายและ/หรอืสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและ
เวลาท าการขายและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษัทจดัการเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

9. กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิัทจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

10. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบญัชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือและไม่มีการท าธุรกรรม   
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

11. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
หรือถาวร ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ป
ไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งส านักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่หยุดรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

12. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

     เป็นไปตามประกาศ 

13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่กินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  
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14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :   

ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่จ่าย 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : จ่าย 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่จ่าย     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่จ่าย 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ไม่จ่าย 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่จ่าย 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่จ่าย 
1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตาม

ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแล้วแต่
กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลนัน้  

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

3.    บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วย    
       ลงทุนน้อยกว่ามูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปัน
ผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กับกฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่กีารแก้ไขหรอืเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปัน
ผลของกองทุนในอนาคต  

  14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาให้มกีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บริษทัเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลของ
กองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  
(1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท

สถาบนั 
(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่าย
ในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่
ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 

 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการได้ทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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ชนิดสะสมมูลค่า :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ 

:  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์  

:  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใด
ในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนนี้ไป
ลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถ้าม)ี 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมขา้งต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจรงิ เป็นต้น 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกันไวแ้ล้ว 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่า

ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
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มูลค่าทรพัย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สิ นทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
1.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอ

อนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นต้น ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 
3. ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด

สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่อง
กบักองทุน และค่าใชจ้่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 1.07 
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธถิวัเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 
4.1   ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่ องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น            

ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการ
เบิกเอกสารสิทธิในหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ 
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การใช้บรกิารของสถาบนัการเงินทีเ่กี่ยวข้องกับการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์และหรอืทรพัย์สนินัน้ได้  

4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจดัท าบญัชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชีกองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

4.3  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าส่งค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมือชื่อผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษี  (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน 
แบบฟอร์ม รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่าย
ในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  
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4.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอ
มติ สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน การแจง้ผู้
ถอืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดท า ผลิต และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
หนังสอืชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ        
ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ
กองทุน  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการและการด าเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศจ่ายเงิน
ปันผล เป็นต้น 

4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรพัย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น 
ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อ
รกัษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมินราคา 
ค่าภาษีอากร ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สัญญา
แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตดิตามทวงถามหนี้สินของ
กองทุน  

4.12 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดชันีหลกัทรพัย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ
เครื่องหมายบรกิารของตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชันี (Index 
Provider) 

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุน 
ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัย์สินอื่นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กิด
จากการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงินหรือทรพัย์สิน หรือไม่น าเช็คไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบริษัท
จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึง
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจ าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In): ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :  

ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out):  
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : 

ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 
บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะต้อง
ช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่า
การซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือ
ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็น
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ประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั 
ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
1. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์จะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกันไวแ้ล้ว 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

3.  บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนด าเนินการ ใด ๆ ให้
เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษทัจดัการหรือนายทะเบียน หรือให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสือรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจาก       
ผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

4.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษทัจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบริษัท
จดัการ 

5.  ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมีการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการอาจ
เรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน อาทิ ผู้ลงทุนที่ท ารายการซื้อขายสับเปลี่ยนระหว่าง
กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท ารายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุน
เดียวกัน เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศรายละเอียดการดงักล่าวที่ที่ท า
การทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะค านึงถึงความเป็นธรรม (Fair 
Treatment) และประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

6.  ส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผู้ลงทุนที่ไม่ไดม้ีถิ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทย บริษัทจดัการจะเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่าย
ในการซื้อขายหลกัทรพัย์ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรฐั หรือสกุลเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต 

7. ในกรณีทีม่ีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทั
จดัการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม (ถ้าม)ี  

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  
1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ  หวัข้อ

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
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3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง  

15.5.  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมห รือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
อย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวิธกีารที่เหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนไดร้บัทราบข้อมูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้นตามทีร่ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจแ ละ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีาร
ทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 
2.1  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วนัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 
(ก)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง

ดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิิเศษ” 
ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจดัการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

15.6. หมายเหตุ:  
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1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว (ถ้าม)ี  

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษทัจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  
16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1.  บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมจ่ายเงนิปันผล 
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ 
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม            
ซึ่งผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีทีม่ีการลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
อนึ่ ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินบาท  บริษัทจัดการจะใช้             
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันท าการค านวณ              
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างอิง
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter 
ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใด 
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ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็น     
เงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจะต้องเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั ้น จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน        
และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองวนัก่อนหน้า
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธจิะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดท้ัง้หมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน  
หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายให้แก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
ตวัอย่างที ่1 

มูลค่าทรพัย์สินที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิดสะสม
มูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 
4.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 6.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 7.ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และมี
ยอดขายคนืหน่วยลงทุน    ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท 

 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

(ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร)

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายได ้

หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมการขาย (ถา้ม)ี

    300,000.00           300,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 15,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 300,000 / 300,000 x 15,000

      15,000.00             15,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน     315,000.00           315,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%               (9.23)                      (9.23)                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%               (0.28)                      (0.28)                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%               (0.92)                      (0.92)                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)     314,989.57           314,989.57                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

จ านวนหนว่ยลงทนุ (หนว่ย)  30,000.0000         30,000.0000                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)           10.4996                 10.4996                          -                         -                         -                         -                         -                           -    
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วนัต่อมา ท าการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จาก
รายการซื้อหน่วยลงทุน   ชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 
บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

(ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้     314,989.57           314,989.57                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการซือ้หน่วยลงทุน     500,000.00           500,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

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

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ     804,989.57           804,989.57                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 40,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000

      40,000.00             40,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน     844,989.57           844,989.57                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

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

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

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

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)     844,961.58           844,961.58                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

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

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

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

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)  76,667.9910         76,667.9910                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)           11.0210                 11.0210                          -                         -                         -                         -                         -                           -    

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่ านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

ตวัอย่างที ่2 
เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม ชนิดผูล้งทุนพเิศษ และชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ในวนัก่อนหน้า 

โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ จ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 150,000 
บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 250,000 บาท 
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กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้       844,961.58           844,961.58                          -                                -                          -                           -                       -                           -   

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการซือ้หน่วยลงทุน    3,500,000.00                             -          500,000.00            600,000.00  1,000,000.00    1,200,000.00     50,000.00        150,000.00 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน     (400,000.00)         (400,000.00)                          -                                -                          -                           -                       -                           -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ    3,944,961.58           444,961.58        500,000.00            600,000.00  1,000,000.00    1,200,000.00     50,000.00        150,000.00 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 250,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 444,961.58 / 3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิจา่ยปันผล   = 500,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ= 600,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,000,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนกลุม่ = 1,200,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนพเิศษ = 50,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ = 150,000 /  3,944,961.58 x 250,000

      250,000.00             28,198.09           31,685.99              38,023.18        63,371.97          76,046.37        3,168.60            9,505.80 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน    4,194,961.58           473,159.67        531,685.99            638,023.18  1,063,371.97    1,276,046.37     53,168.60        159,505.80 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

            (121.42)                   (13.87)                 (15.59)                    (18.70)              (31.17)                (37.41)                     -                    (4.68)

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                  (3.70)                      (0.42)                   (0.47)                       (0.56)                 (0.94)                  (1.12)              (0.05)                  (0.14)

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                (12.31)                      (1.39)                   (1.56)                       (1.87)                 (3.12)                  (3.74)              (0.16)                  (0.47)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)    4,194,824.15           473,143.99        531,668.37            638,002.05  1,063,336.74    1,276,004.10     53,168.39        159,500.51 

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

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้   317,572.6559                             -        45,367.5223          54,441.0267    90,735.0446   108,882.0535   4,536.7522     13,610.2566 

- หน่วยลงทุนลดลง   (36,294.3471)      (36,294.3471)                          -                                -                          -                           -                       -                           -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)   357,946.2998         40,373.6439      45,367.5223          54,441.0267    90,735.0446   108,882.0535   4,536.7522     13,610.2566 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)             11.7191                 11.7191              11.7191                  11.7191            11.7191             11.7191         11.7194              11.7191  

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

ตวัอย่างที ่3 
มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จ านวน 50,000 บาทใน
วนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 280,000 บาท 
สมมติมีการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีับซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิในแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 
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กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้    4,194,824.15           473,143.99        531,668.37          638,002.05    1,063,336.74    1,276,004.10       53,168.39        159,500.51 

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการซือ้หน่วยลงทุน    1,420,000.00           120,000.00        500,000.00          100,000.00       500,000.00                         -       150,000.00          50,000.00 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน     (200,000.00)                             -                            -                             -                           -       (200,000.00)                      -                           -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ    5,414,824.15           593,143.99     1,031,668.37          738,002.05    1,563,336.74    1,076,004.10     203,168.39        209,500.51 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 280,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 593,143.99 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิจา่ยปันผล   = 1,031,668.37/ 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

   = 738,002.05 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,563,336.74 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิผูล้งทุนกลุม่ = 1,076,004.10 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิผูล้งทุนพเิศษ = 203,168.39 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 209,500.51 / 5,414,824.15 x 280,000

      280,000.00             30,671.41           53,347.47            38,162.01          80,839.98          55,640.06       10,505.82          10,833.25 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน    5,694,824.15           623,815.40     1,085,015.84          776,164.06    1,644,176.72    1,131,644.16     213,674.21        220,333.76 

จา่ยเงนิปันผล 0.15 บาทตอ่หน่วย

- ชนดิจา่ยปันผล = 88,032.5506 x 0.15       (13,204.88)                             -          (13,204.88)                           -                           -                           -                        -                           -   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน    5,681,619.27           623,815.40     1,071,810.96          776,164.06    1,644,176.72    1,131,644.16     213,674.21        220,333.76 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

            (160.29)                   (18.29)                 (31.42)                  (22.75)                (48.20)                (33.17)                      -                    (6.46)

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                  (5.00)                      (0.55)                   (0.94)                    (0.68)                  (1.45)                  (1.00)               (0.19)                  (0.19)

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                (16.67)                      (1.83)                   (3.14)                    (2.28)                  (4.82)                  (3.32)               (0.63)                  (0.65)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)    5,681,437.31           623,794.73     1,071,775.46          776,138.35    1,644,122.25    1,131,606.67     213,673.39        220,326.46 

จ านวนหน่วยลงทุนของวนักอ่นหนา้ (หน่วย)   357,946.2998         40,373.6439      45,367.5223       54,441.0267     90,735.0446   108,882.0535     4,536.7522     13,610.2566 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้   121,168.3526         10,239.6068      42,665.0283          8,533.0056     42,665.0283                         -    12,799.1808        4,266.5028 

- หน่วยลงทุนลดลง   (17,066.1569)                             -                            -                             -                           -     (17,066.1569)                      -                           -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)   462,048.4955         50,613.2507      88,032.5506       62,974.0323   133,400.0729     91,815.8966  17,335.9330     17,876.7594 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)             12.2961                 12.3247              12.1747                12.3247             12.3247             12.3247           12.3254              12.3247  
วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ หน่วย
ละ 0.15 บาท ของวนัก่อนหน้า และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึ้นวนันี้ 250,000 บาท 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้    5,681,437.31           623,794.73     1,071,775.46          776,138.35    1,644,122.25    1,131,606.67     213,673.39        220,326.46 

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ= 62,974.0323 x 0.15          (9,446.10)                             -                            -              (9,446.10)                         -                           -                        -                           -   

- รายการซือ้หน่วยลงทุน                         -                               -                            -                             -                           -                           -                        -                           -   

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน                         -                               -                            -                             -                           -                           -                        -                           -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ    5,671,991.21           623,794.73     1,071,775.46          766,692.25    1,644,122.25    1,131,606.67     213,673.39        220,326.46 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 250,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 623,794.73 / 5,671,991.21 x 250,000

- ชนดิจา่ยปันผล   = 1,071,775.46 / 5,671,991.21  x 250,000

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

   = 766,692.25 / 5,671,991.21 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,644,122.25 / 5,671,991.21  x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนกลุม่ = 1,131,606.67 / 5,671,991.21  x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนพเิศษ = 213,673.39 / 5,671,991.21 x 250,000

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 220,326.46 / 5,671,991.21 x 250,000

      250,000.00             27,494.52           47,239.82            33,792.91          72,466.71          49,876.96         9,417.92            9,711.16 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน    5,921,991.21           651,289.25     1,119,015.28          800,485.16    1,716,588.96    1,181,483.63     223,091.31        230,037.62 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

            (167.06)                   (19.09)                 (32.80)                  (23.47)                (50.32)                (34.64)                      -                    (6.74)

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                  (5.20)                      (0.57)                   (0.98)                    (0.70)                  (1.51)                  (1.04)               (0.20)                  (0.20)

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                (17.35)                      (1.91)                   (3.28)                    (2.35)                  (5.03)                  (3.46)               (0.65)                  (0.67)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)    5,921,801.60           651,267.68     1,118,978.22          800,458.64    1,716,532.10    1,181,444.49     223,090.46        230,030.01 

จ านวนหน่วยลงทุนของวนักอ่นหนา้ (หน่วย)   462,048.4955         50,613.2507      88,032.5506       62,974.0323   133,400.0729     91,815.8966  17,335.9330     17,876.7594 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้                         -                               -                            -                           -                           -                        -                           -   

- หน่วยลงทุนลดลง         (766.4365)                             -                            -             (766.4365)                         -                           -                        -                           -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)   461,282.0590         50,613.2507      88,032.5506       62,207.5958   133,400.0729     91,815.8966  17,335.9330     17,876.7594 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)             12.8377                 12.8675              12.7109                12.8675             12.8675             12.8675           12.8686              12.8675  
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หมายเหตุ :  
การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  
(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถัดไป เวน้แต่

กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือวนัท าการนัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ หรือวนัตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์  
ไม่ปกติ และ/หรือมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไปได ้
บริษัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชักช้า    
ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วนัท าการถัดไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน   
ใหบ้รษิัทจดัการใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ 
และหรอืน าส่งขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบับรษิัทจดัการ และ/หรอืวนัท าการ
นัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน 
รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดท าการ หรือวนัตามที่บริษัทจดัการ
ประกาศก าหนดเพิม่เติมในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิและ/หรอืมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุ
ใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถัดไป บริษทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการได้รบั
ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน  3 วันท าการถัดไป เว้นแต่กรณีที่
กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือวนัท าการนัน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนและประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน รวมถงึสถาบนัการเงินต่างประเทศตดิต่อซื้อขายหลกัทรพัย์
ปิดท าการ หรอืวนัตามทีบ่รษิัทจดัการประกาศก าหนดเพิม่เติมในกรณีที่มเีหตุการณ์ไม่ปกต ิและ/หรือ
มวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการได้ บรษิัทจดัการ
จะประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวันท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื 

(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึ้นโดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บริษัทจดัการจะประกาศ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันท าการถัดไป เว้นแต่กรณีที่กองทุ น
ต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืวนัท าการนัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท า
การ หรือวนัตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือมี
วนัหยุดท าการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการได ้บรษิัทจดัการ
จะประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท

จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
(3)  จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจดัการอาจด าเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัท
จดัการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสือพิมพ์รายวนั 
หรือติดประกาศที่บริษัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวข้างต้นทนัทีในโอกาสแรกที่
กระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิี การปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน 
(3.2)  
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(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที ่    
5 ทิ้ง  
ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของกองทุนเปิด 

4.  กองทุนรวมใดทีม่ีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ต่อส านักงานก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 2  
(5.1)  กรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อขายคืน

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
(5.2)  กรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเว้น

ตามระยะเวลาดงันี้  
(ก)  การค านวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑ์ดงักล่าว  
(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตั ้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

เงื่อนไขพิเศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตาม
กรณีที่ระบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน 
และ/หรือกองทุนหลกั และ/หรือตัวแทนขายของกองทุนหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว  

2. บริษัทจัดการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา        
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินต่างประเทศ 
หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  
2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุน

รวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนร วม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
3. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน    
3 วนัท าการ 
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16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือ
ว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย

ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่
หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บริษทัจดัการ
จะจดัท าและส่งรายงานใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้อวไม่ได้มสีาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  
ในการณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้
ต่อไป ใหแ้ก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง  

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคา
หน่วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่นับแต่วนัที่พบ
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้
เฉพาะวนัทีมู่ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้นภายในวนั

ท าการถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก)  มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง  
(ข)  มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(ค)  สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
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ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขราคาตาม 

(2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูล ค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนที่ไดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงันี้  
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา       
เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของ
บรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมีมูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่ีการจ่ายเงนิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้  

4. บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  
17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  
17.2.  ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่400/22 ถนน พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : (02) 470 9520 

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
ไม่ม ี

17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
ไม่ม ี

17.5.  ทีป่รกึษา : ไม่มี 
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อย่างไรกต็าม บริษทัจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นที่ปรกึษากองทุนใหเ้ป็นที่
ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยทีป่รกึษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบริษทัจดัการแต่ประการใด 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือ
ยกเลกิการแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6.  ผูส้อบบญัช ี:  
ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์  
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  
ชื่อ : นางสาวรฐาภทัร ลิ้มสกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ย
ขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 0 2645 0080 

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่ม ี

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 สงิหาคม 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่31 สงิหาคม 2565 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็น

กองทุนรวม 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ : 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน     
ทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กับหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินัน้
เสยีไป 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติโดย       
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า   
สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน หรือของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กรณีที่
กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
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(1)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ 
แล้วแต่กรณี 

(2)   ในกรณีที่ เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุ นไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ          
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3)   ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ       
มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดนัน้ 

วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  
1.  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ พิเศษ       

มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน     
หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 
หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

2.  ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน       
ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ให้บรษิัทจดัการแจง้การแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวิธจี ัดการ ให้ส านักงานทราบ รวมทัง้แจ้งไป
ยงัผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่้ลงทุนทัว่ไปสามารถเข้าตรวจดูได้ ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่
วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4.  การแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรอืวธิีการจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิัทจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงข้างมาก เวน้แต่ใน
กรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าให้ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุน

รวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั 
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่กีารช าระค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิที่ได้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เพิ่มเตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม

ตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ 
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไข

เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 
5. ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
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(1) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบัผลกระทบ 
แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงข้างมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสียงข้างมากหรือมตพิิเศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

6. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจขอให้ส านักงานให้ความเห็นชอบแทน
การขอมตผิุถ้ือหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ใน
การแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้  
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง 
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกบันโยบายการ

ลงทุน 
(4) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ไดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีเ่ป็น
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการการ
จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรวมถึงไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั  

7. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงานในเรื่องดงัต่อไปนี้ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมยื่น    
ค าขอ พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบัประชาชนผ่านระบบที่จดัไวบ้น
เวบ็ไซต์ของส านักงาน และให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงาน
ไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว  
(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจน

ประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(3) การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 

8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 7 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่นค า
ขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบที่จ ัดไว้บน
เว็บไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงานได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลการจดทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมื่อส านักงานได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง แล้ว ส านักงานจะด าเนินการ
พจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 
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หลกัเกณฑ์และวธิีการในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  
การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแล้ว บรษิทัจดัการ
จะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจด
ทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

1.  ในกรณีที่บริษทัจดัการมีเหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิัทจดัการอาจกู้ยืม
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  
(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  
(3)  อตัราส่วนของการกู้ยืมเงินหรอืการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ

บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน 

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

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมือชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษทัจัดการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบทีเ่กดิขึ้นต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตเิสยีงข้างมากของโครงการแต่ละกองทุน
รวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
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2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิิเศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิัทจดัการก าหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุน
รวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกับกองทุนเปิด 
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บริษัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากไดร้บัมตโิดยเสียงขา้ง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
แก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัิในการขอ
ความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนัก่อนวัน
ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรับ
หนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เ ป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน         
ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ า นวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด และ 
ผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเดน็เปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่
จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกับประเภทและวตัถุประสงค์ของ
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผู้ซื้อหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

 (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวม
ใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี  

 (7) ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดงักล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี  

 (8) ขอ้ดแีละข้อเสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสิทธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 
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  3. ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สิทธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่การ
ควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้  

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสือขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน 
บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมที่ไดร้บัไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ      
ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของแต่
ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้ีรายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และ   
จดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

  5.  ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการท าประกันภัยความรับผดิของ
บริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรือ ขอมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่บริษัท
จดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและ
สมควรบริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการราย
ใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัท
จดัการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

   6.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม บริษทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้ือหน่วยลงทุนเพยีงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
เตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

   7.  ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งได ้โดยปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

   8.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

1 บริษัทจัดการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้        
“หลักปฏิบัติในการรับผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากนายหน้าซื้อขาย
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หลักทรัพย์หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้  
ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะจัดสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลักษณะและ
ประเภทหลกัทรพัย์ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2  ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ     
ทีเ่กี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บรษิัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตของ
บรษิทัจดัการ หรือการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบขอ้มูล
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนครบถ้วนแล้ว 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั ้งนี้  ส าหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบ
อเิล็กทรอนิกส ์และ/หรอืวิธกีารอื่นใด ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กับ 
1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรบัข้อมูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน

เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ รวมถงึผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผู้จดัการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าว ตามข้อ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มีลกัษณะ
ดงักล่าวขา้งต้น 

11.  ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษทัจดัการกองทุนรวม
จะ อ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมีการวางทรพัย์ 

12.   ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่ เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act    
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
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สหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายที่มขี้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมีหน้าทีต่้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า 
เพื่อหาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภท
ต้องจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัย์สินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอ เมริกา       
(Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา       
ซึ่ งจะเริ่มต้นตัง้แต่ ปี  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้ร ับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่
ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่
มปีระสิทธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
เพื่อมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสิทธใินการ
ด าเนินการดงันี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการ
น าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของ    
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับริษทัจดัการ ใหก้ับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือ
การให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องขา้งต้น ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผู้ถอืหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือไ ด้ด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  
(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งขา้งต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมิใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิด
บญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) เท่านัน้  
ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัท
จดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่น
ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

13.   การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  
ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตหรอืที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวติควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวติ หรอืตัวแทนทีบ่ริษัทประกันชีวิตก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี้ การซื้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธปีฏิบตัิที่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  
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บริษัทประกันชวีิตเป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับรษิัทจดัการในนามของบริษัทประกันชีวติ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จรงิของผู้ถือ
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน 
หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ จากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง  
อนึ่ง บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต 
รวมถึงการให้บริการอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือ ผู้ลงทุนที่ซื้อ
กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดงักล่าว บริษทัจะแจง้ให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศที่ท าการของบรษิัทจดัการและ/หรอืบรษิัทประกันชวีิตและ/หรอืเผยแพร่
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  
ในกรณีทีม่ีการยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยติด
ประกาศที่ท าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และแจ้ง
ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบภายใน 15 วนั  
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตดงัต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแล้ว 
ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ านักงานก าหนด  
1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี

ขัน้ต ่ าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่ า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  
เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตมีข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต 
จงึมขีอ้ก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้
ต ่าของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่ า  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 
ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 
ผูล้งทุนที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุน จึงต้องศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประกนัชวีติ 

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  
ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกันชวีิต 
หรอืตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด (ถ้ามี) โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธกีารที่แต่ละบริษัทประกันชีวิต
ก าหนด ทัง้นี้ บริษัทประกันชีวติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน วิธกีารในการสัง่ซื้อ วธิีการช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสาร
การขายทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิัทจดัการได้รับช าระเงินครบถ้วน
จากบรษิทัประกนัชวีติแล้ว  
ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต บรษิัทจดัการ หรือบริษทัประกันชีวิตอาจปฏเิสธ
ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเข้าข่ายการท าธุรกรรมทีม่ีเหตุอนัควร
เชื่อได้ว่ามคีวามเกี่ยวขอ้งหรอือาจจะเกี่ยวข้องกบัการฟอกเงินและ/หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 
ตามพระราชบญัญัตป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
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ทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบบัอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวน
สทิธใินการพิจารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีงหรือต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรือบรษิทัประกนัชีวติ รวมถงึกรณีที่
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเข้าข่ายเป็นการท าธุรกรรมที่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรือความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้ค าสัง่ห้ามการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ผ่าน
หลกัเกณฑ์การรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ 

3.  การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  
3.1. ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ

กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกันชวีติก าหนด (ถ้ามี)  
ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมูลค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน เงื่อนไขใน
การขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัจากบริษัท
ประกนัชีวติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขาย
คืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายงับริษัทจดัการแล้ว โดยบริษัท
ประกนัชวีติอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงั
บรษิทัจดัการ  
ทัง้นี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืน
หน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอร์มของบรษิัทประกันชีวติ ตามจ านวนขัน้ต ่าและ
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์  
บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัประกนัชวีิตมหีน้าที่ต้องช าระเงนิค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบัจากบริษัทจดัการให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เ กี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยวิธีการรบัค่าขายคืนห น่วยลงทุนเป็นไปตามที่บริษัท
ประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

3.2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  
ในบางกรณี บรษิัทประกนัชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกบัผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีจ่ะด าเนินการส่ง
ค าสัง่ซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรืออตัโนมตัหิรือตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน และ/หรอืด าเนินการน า
เงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 
ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นใดๆที่บริษทัประกนัชวีิตเรยีกเกบ็เงินจากผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ใดๆ เกี่ยวกับการดงักล่าวในแต่ละครัง้โดย
บรษิทัประกนัชวีติ ถือว่าบริษทัประกนัชวีิตไดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติให้
ส่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและ
จดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัท
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ประกันชีวติจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขที่บรษิัทประกันชีวิตตกลง
กบัลูกคา้  

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  
กรณีที่ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่บริษทัประกนัชวีิต ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน  
ทัง้นี้ บรษิัทประกนัชีวติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการขาย
คนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามข้อ (3) ขอ้ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายใน 10 วนั
ท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

5. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงิน
คงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัท
ประกันชีวติ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที่บรษิัทประกันชีวิตขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) 
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดย
บริษัทประกันชีวติจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้งันี้  
(1)  การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือ

หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  
(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไวล้่วงหน้าให้

มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลาย
กองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนไปกองทุน
เปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอตัโนมตัิตามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสามเดอืน เป็นต้น โดย
ใหม้สีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์  
บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัท
ประกนัชีวติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลกิตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไวใ้นกรมธรรม์  

บรษิัทประกันชวีิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนั
ท าการ นับแต่วนัที่ได้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และการปรบั
สดัส่วนลงทุนอตัโนมตัิ บริษทัประกันชีวิต จะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัค าสัง่ครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี 
แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศพัท์ตามที่บริษัทประกัน
ชวีติก าหนด  
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6. วนัและเวลาในการขาย รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวนัและเวลาท าการที่
บรษิัทประกันชีวติก าหนด ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกับกองทุน ไดแ้ก่ การซื้อห น่วยลงทุน 
(การช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) 
การสับเปลี่ยนกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมัติ และการปรบัสัดส่วนลงทุนอัตโนมตัิได้โดยส่งค าสัง่ตาม
แบบฟอร์มและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนมีสทิธติ่างๆที่แตกต่างจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทัว่ไปที่
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  
1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลี่ยนมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น

หลกัประกนั  
3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีิทธิในฐานะผู้เอาประกนัภยัจากบรษิัทประกันชีวติ รวมถึงผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถยกเลิก

การท า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด โดยบรษิัทประกันชีวติจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สทิธิในการขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบริษทัประกันชีวติ หรือตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ (ถ้าม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบริษัทประกันชวีิต ถงึรายชื่อของบริษัทจดัการทุกแห่งที่รบัจดัการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  

6.  สิทธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต 
รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตทีบ่รษิัทประกันชีวิต
ก าหนด 

7.  สิทธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับ
ค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่งของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน  

8.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืต่อ
การตดัสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบ
กองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สทิธใินการไดร้บัทราบข้อมูลจากบรษิัทประกนัชวีิตเกี่ยวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รบัจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้
การซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น  

10.เงื่อนไขหรือสทิธใินการรบับรกิารจากบริษัทจดัการของผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตอาจไม่เท่า
เทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สิทธิในการรบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิหน่วยลงทุน (Fund 
Book) ของบริษัทจัดการ และการได้รบัข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง 
รวมถึงการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของ
บริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของผู้ถอืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทั 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ยูเอส อคิวติี้   62 

ประกันชวีิต โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้ริงของผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อในการ
ยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีขายคืน
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตรงตามวิธกีารที่บรษิัทประกันชีวติแต่ละ
แห่งก าหนด  

11. นอกจากนี้ สิทธปิระโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อก าหนดของบรษิัทประกนัชวีิต
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งเพิม่เตมิ  

    8. การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  
1.  การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

บรษิัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจ าปีของกองทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการ  

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจติดต่อบรษิัทประกันชวีิตเพื่อให้จดัส่งรายงานแสดงฐานะการ
ถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

14. บรษิัทจดัการ อาจมคีวามจ าเป็นที่ต้องเปิดเผยขอ้มูลผูร้บัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับรษิัทหลกัทรพัย์
และ/หรอืบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างองิการปฏบิตัติามกฎหมายของต่างประเทศ 

15. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงข้อมูลการลงทุนให้เป็นปัจจุบันใน 1. หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 
และ 2. หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด บริษทัจดัการมีการ
จดัการกองอสงัหาริมทรพัย ์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน : 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน
รวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  
บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือ
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
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การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับริษทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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1. บริษทัจดัการ :  
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  
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  
 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
(1)  ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึ่งเป็นเงินทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  
(2)  เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัให้มขี้อผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้

ผูดู้แลผลประโยชน์ และหนังสอืชี้ชวน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(3)  จดัส่ง แจกจ่าย หรือจดัให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบนั จดัให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรือใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(4)  ชี้แจงและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนหรอืผู้ทีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรือมเีหตุการณ์ทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
สทิธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม  

(5)  เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(6)  เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการหาก

บรษิทัจดัการแสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  
(7)  ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสิทธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน

สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
(8)  ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  แล้วแต่

กรณี ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(9)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง  

(11) ขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(12) บริษทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(13) บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบัไวแ้ล้วหรืออาจ
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงินบริษัทจดัการอาจช าระค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นได้  โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

(15) จดัท างบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนและตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัชี และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ 
หากบริษทัจดัการเลือกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามปีปฏทิินให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัชี  

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน  เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ  
เลือกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนตามรอบปีบญัชี  ให้บริษัทจดัการได้รบัยกเว้นไม่ต้องจดัท าและส่ง
รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้ีรายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏิทนิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชีของกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ ภายใน 3 เดือนนับแต่วนัสิ้นปีบญัชี ทัง้นี้ หากบริษัทจดัการเลือกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชีตามรายงานรอบปีปฎิทิน บริษัทจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัชีของกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้  
(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ 
(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวิธกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย  
ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิัทจดัการเลือกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บริษทัจดัการจะได้รบัการยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น  

(20) จดัใหม้ีผู้สอบบญัชีของกองทุนรวมทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
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(22) ประสานงานกับผูดู้แลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 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 าเนินการทีเ่กี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุน เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหลกัทรพัย์ที่กองทุนลงทุน ดูแลติดตาม

สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  
(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายต้องเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(27) ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  
(28) ขอรับใบแทนหลักฐานการรบัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรอืถูกท าลาย  
(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต 

หน้าที่ และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่
แก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผูกพัน  โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั
หรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย  ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดังกล่าว หากบริษัทจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบรษิัทจดัการกองทุนไดป้ฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ขอ้ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  
เงอืนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  
ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บริษทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนน พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์ : (02) 470 9520  

 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
(1)  ดูแลใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือ

หน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2)  รบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น รวมถงึการดูแลและเก็บรกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบัเงิน
และทรพัย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนพึงได้รบัจากการจัดตัง้และจัดการกองทุน เช่น เงินปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลักทรพัย์ 
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ผลตอบแทน เงินต้นอื่นใดที่ได้จากหลกัทรพัย์หรือจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงินช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือ
เงนิได้อื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเก็บรกัษาไวใ้นบญัชีเงินฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สินของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแล
ใหก้ารเบิกจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชีเงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  
ทัง้นี้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหาย  ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถ
ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบริษทัจดัการ  

(3)  จดัท าบญัชีแสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิัทจดัการในการรบัเงิน
และทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึได้รบัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทน การจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 
จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกต้องของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

(4)  จดัให้มกีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัย์ต่างๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สิน
ของกองทุน ตามค าสัง่ของบริษทัจดัการ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะได้ตรวจสอบรายละเอยีดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ก่อน  

(5)  จดัท ารายงานการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และรายงานเกี่ยวกบัเงนิสดของกองทุน  

(6)  แจ้งและรายงานให้บรษิัทจดัการทราบถึงสิทธิที่เกี่ยวเนื่องกับทรพัย์สินที่กองทุนลงทุน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 
สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการรบัเงินปันผลหรือผลตอบแทนหรือเงินได้อื่นใดจากหลกัทรพัย์รวมถึงการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัย์ทีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ เป็นต้น หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย์ โดยทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(7)  จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 
2535  

(8)  ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีใหบ้รษิัทจดัการปฏบิตัติามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บริษทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิกองทุนนัน้  

(9)  รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนที่เพิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิัทจดัการค านวณไว้ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทัง้นี้
ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่
เกดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้ค านวณไว้และผูดู้แลผลประโยชน์
ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว  

(10) ให้ความเห็นชอบเมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็น
อื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิัทจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเห็นชอบกรณีการ
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนการช าระหนี้ตาม
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ตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
กรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บริษทัจดัการในการก าหนดวธิีค านวณมูลค่าทรพัย์สินของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็น
ท าใหว้ิธคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวิธปีกติไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจดัการกองทุนของบริษัทจัดการ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 
6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถึงบริษัทจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิ้น
รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกิดเหตุที่ต้องเลิกกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดหน้าที่เมื่อผู้ช าระบญัชีของกองทุนได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิ้นสุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝากทรพัย์สิน
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวกับส านักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว และผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบให้ผู้ช าระบัญชีปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผู้ช าระบญัชีกระท าการหรอืงดเว้นกระท าการ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนด จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  
(15) กรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรือส่งมอบทรพัย์สินและข้อมูล

เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิัทจดัการ
หรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง  

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

 
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสือเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิตัิหน้าที่ ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สทิธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
 
ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน  ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
บริษทัจดัการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรือหลายข้อ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื่อบรษิัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดย

บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัติามหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ

บรษิัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืกฎหมายหรือ
กรณีอื่นใด อนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าที่ดงักล่าว 
ผูดู้แลผลประโยชน์มสีิทธบิอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บรษิัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนมมีติโดยเสยีงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัการกองทุนหรอืข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใช้ในทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษทัจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคุีณสมบตัิไม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ว่าด้วยคุณสมบตัิของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผูดู้แลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบัติให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนัที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่ก้ไขเสรจ็สิน้  
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขคุณสมบตัิให้ถูกต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจดัการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตแล้ว บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลายตามค าสัง่ศาล  
(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้้องเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ให้กระท าไดต้่อเมื่อ

บริษทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้ง
กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคญัและไม่สามารถ
แก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้  
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ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได้ หากเป็นกรณีที่มนีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานท่ีเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ 1 เลขที ่400/22 ถนน พหลโยธนิ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์ : (02) 470 9520  
และ/หรือทีบ่ริษทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ/หรอืที่ บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ จ ากัด 
และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัย์สนิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัย์สนิใดๆใด ๆ  
 
3. ผู้สอบบญัชี :  
ชื่อ : นาย ประวทิย์ ววิรรณธนานุตร์  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 02 264 0080  
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 02 264 0080  
ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 02 264 0080  
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 02 264 0080  
ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธ์ชยั  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 02 264 0080 
ชื่อ : นางสาวรฐาภทัร ลิ้มสกุล  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด อาคารว่องวานิช บี ชัน้ 14 เลขที่ 100/19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร : 02 264 0080 
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หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเหน็ขอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 
5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 
ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 

 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  
ชื่อ : ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีบ่รษิทัจดัการแต่งตัง้ 
 

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่ม ี
ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 

 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่ม ี
ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 
 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี
9.1. ทีป่รกึษาการลงทุน : - 

ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้  (ถ้ามี) ทัง้นี้ สัญญาดังกล่าวจะไม่ขดัต่อประกาศหรือ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน  ให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจดัการหรือกองทุน
เพื่อให้ค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการกองทุน เพื่อใหบ้รหิารจดัการกองทุนเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทีป่รกึษาการลงทุนที่บริษทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มี
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อ านาจควบคุมการด าเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริษัทจดัการแต่งตัง้ที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัท
จดัการจะด าเนินการแจง้ชื่อทีป่รกึษาการลงทุนดงักล่าวไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป  

9.2. ท่ีปรึกษากองทุน : ไม่ม ี
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผู้ที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรกึษากองทุนให้เป็นที่ปรึกษา
กองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  โดยที่ปรึกษา
กองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการ
แต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี้ที่ปรกึษากองทุนดงักล่างต้องมีคุณสมบตัิเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และ/หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่ม ี
 
11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

ชื่อ : - 
ทีอ่ยู่ : - 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 
หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) : - 

 
12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 
 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

 
13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล ตามหวัขอ้ "การจ่ายเงนิปันผล" 
 
13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบียบวิธีการที่นาย
ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน : - 
 
13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้ือหน่วยลงทุนมสีิทธิลงมติเพื่อใหบ้รษิัทจดัการท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิัทจดัการ
จะกระท าการตามหวัขอ้ "วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ"  
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13.5.2 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าว มผีู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว
ไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 
13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบัเงินคืนเมื่อบริษัทจดัการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ 
"การช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"  

 
13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ : - 
 
13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่า
ผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดในข้อผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รบัการแต่งตัง้
จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธิเรยีกใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  
- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

 
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการ
ใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่น  
14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากที่บริษัทจดัการได้จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน  ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษัท
จดัการได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิใน
หน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
ภายหลงัจากที่บริษัทจดัการได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษัท
จดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน  
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14.2.3 เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบรษิัทจดัการได้ท ารายการดงักล่าวสมบูรณ์
แล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 
วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบรษิัทจดัการจะถือว่ายอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามข้อมูลของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ
ตามข้อมูลในหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุน เป็นขอ้มูลทางทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบนั  

14.2.4 ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถงึข้อมูลที่ผดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนได้ โดยต้องแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัที่นาย
ทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว  

14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดที่เกี่ยวข้อง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

14.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกชื่อผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ีชื่อแรกในค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถ
ใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน  

 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาให้มกีารจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บรษิัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการ
จา่ยเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ด้วยวิธกีารทีเ่หมาะสม
ดงัต่อไปนี้  
(1) เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วย

ลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการที่ต่างกันส าหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วง
ระยะเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถือ
ปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
ในกรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ิทธิขอรบัเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรยีกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดนัข้อ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล : 
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินได้  ในกรณี
ดงัต่อไปนี้  
1. หากมีการผิดนัดช าระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช าระหนี้ได้ บริษทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกันและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่ ้ออกตราสารแห่งหนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  
16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์  ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที่บริษัทจดัการได้บนัทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนย์
เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อได้รับทรพัย์สินมาจากการรับช าระหนี้  บริษัทจัดการจะไม่น าทรพัย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี้  มารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่าย
ทรพัย์สินที่ได้จากการรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สินที่ได้จากการรบัช าระหนี้
ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สินดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินที่ได้จากการรบัช าระหนี้  บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได้ และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงิน
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงิน
ได้สุทธิจากทรพัย์สินที่ได้จากการรบัช าระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสทิธใินเงินได้สุทธินัน้ภายใน 45 
วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถัดจากวนัที่บริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน  เว้นแต่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบัช าระ
หนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษทัจดัการจะปฏบิตัิตามความในข้อ 16.1.3 โดย
อนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นที่มใิช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บรษิัทจดัการจะต้องไดร้บัความเห็นชอบ

จากผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยมตพิิเศษ และบริษทัจดัการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรพัย์สินที่กองทุนรวมจะได้
จากการรบัช าระหนี้ มูลค่าของทรพัย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระ
หนี้  

16.2.2 เมื่อได้รบัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สินนัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน
รวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้  
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(1) กรณีเป็นทรพัย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมีไว้ได้ บรษิัทจดัการอาจมีไวซ้ึ่งทรพัย์สิน
ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด้  

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  บริษัทจัดการจะจ าหน่าย
ทรพัย์สนิดงักล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว  บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สินดงักล่าวในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรพัย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจาก
ทรพัย์สนิของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีทีม่ีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสิทธเิรยีกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้  บริษัทจดัการ
กองทุนรวมจะด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้ีสทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ก็ได้ ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธเิรยีกร้อง
นัน้มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

เงื่อนไขเพ่ิมเติม :  
ในการเฉลี่ยเงินคนืแต่ละครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษทัจดัการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สินที่ไดจ้าก
การรบัช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิดงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงนิคนืให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี้ หากได้มกีารจ าหน่าย
ทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธินัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงนิคืน 
บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  

2. บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ โดยเป็นไป
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3. บริษทัจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิได้ ในกรณีที่
เป็นการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิม่เติมส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีเ่ป็นกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2562  

4. หลกัเกณฑ์การจดัสรรหลกัทรพัย์ 
4.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิัท

จดัการจะยึดหลกัให้มกีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 
(1) มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน (Mark to Market) 
(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 
(3) สดัส่วนการลงทุน 
(4) สภาพคล่องของตราสาร 
(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 
หลกัการจดัสรร 
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- บริษัทจดัการจะด าเนินการจัดสรรโดยเทียบมูลค่ายุติธรรมของหลักทรพัย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน  และจดัสรร
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัดจ านวนหุ้น/จ านวนหน่วยของตราสารภายใต้ที่ค านวณได้จากการจดัสรรให้เป็นจ านวน
เตม็ตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม  

- ในกรณีทีม่ีขอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เช่น กรณีที ่ผูอ้อกตราสารมกีารก าหนดเงื่อนไขที่ไม่อนุญาต
ให้กองทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนถืออยู่ทัง้หมดที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายนัน้ได้ หรือในกรณีทีก่าร
จดัสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆมีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบัติด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ภายหลงัการจดัสรรลดลงอย่างมีนัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพินิจในการจัดสรรหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิตามวธิีการที่บริษทัจดัการพิจารณาว่าเหมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกราย 

4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(1) บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นที่จะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงินให้แก่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุติธรรมทีบ่รษิัทจดัการใช้ในการค านวณราคาหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน
อื่นนัน้ ณ วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์ให้เป็นไปตามหลกัการจดัสรรตามข้อ 4.1 และหากมี
ส่วนต่างจะช าระเป็น เงนิสด โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 
(ก) ค านวณจ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถือหน่วย

ลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน 
(ข) ค านวณสดัส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลกัทรพัย์แต่ละ

ตวัคดิเป็นสดัส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้หมด 
(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งพิจารณาจาก

หลกัการจดัสรรตามขอ้ 4.1  
(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีมู่ลค่าของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน

อื่นที่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคืน
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัย์ทีค่ านวณไดต้ามขอ้ 4.2 (1) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการ
ช าระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงนิสดให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การช าระคนืส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะท าการช าระส่วนต่างใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงิน
สดคงเหลือ ณ สิ้นวันท าการใดถัดจากวันนัน้  ทัง้นี้บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการด าเนินการที่เหมาะสม เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับจ านวนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบั หกัด้วย
มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีต่้องการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีที่มีผูข้ายคืนหน่วยลงทุนที่รบัค่าขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 4.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามขอ้ 4.2 (2) ให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่รบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนด้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินที่มีจ านวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า  1 ราย บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการจ่ายเงนิส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่ีมูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อนตามล าดบั 
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ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะยดึหลกัให้มกีารด าเนินการที่เหมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

4.3 วธิกีารส่งมอบ 
บริษัทจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ไปยงับญัชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์  
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้รบัฝากทรพัย์สินหรือตัวแทนเก็บรกัษาทรพัย์สินของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรือผู้ร ักษาทรพัย์สินหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  โดยในส่วนที่เป็นเงินนั ้น บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระค่าขายคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ 
โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ให้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในวนัเดียวกับ
การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย  

 
17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จ ัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา  125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรือทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การให้สทิธหิรอืการจ ากัดสิทธิ
ใด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตาม
กฎหมายแล้ว ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 
บรษิัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน  ในกรณี
ดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผู้มเีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนัหรอืผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษ ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีหรอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  
 

18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้
ถอืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดดังต่อไปนี้  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได ้ 
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(1) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจ ากัด
การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจดัการกองทุนรวมเดียวกันเป้นผู้รบัผิดชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน  หากบริษทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ต้องได้รบัมตพิิเศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพนั หรือที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงข้างมากหรอืมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบัมติเสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพนั และมีสาระส าคญัทีเ่ป็นไปตาม
และไม่ขดัหรอืแย้งกบัพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจ
ของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพนัคู่สญัญา 
 

การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญัต้องได้รบัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 
(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  
(ง) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี

ประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้  ให้มีผลผูกพนัเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 
ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พรอ้ม
ทัง้ประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

 
22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  
(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย

กว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้  
(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีารขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมทีม่ีก าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการ
ขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนเท่านัน้  

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

(4)  กรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึ่งบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่า
จะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม 
ความใน (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักับกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม    
ฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 
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(5)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (3) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(6) เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมี
ค าสัง่เพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

(7) เมื่อการอนุมตัิให้จดัตัง้กองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการ
จดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ิใช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วน
บุคคล  

22.1.2 เมื่อได้รบัความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  

22.1.3 ส านักงานก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  
(1) มีการแก้ไขเพิม่เติมโครงการหรอืขอ้ผูกพนัที่ขดัหรอืแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(2) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจดัการกองทุนรวมมิได้ปฏิบตัิหรอืดูแลให้มีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่ส านักงานสัง่เพิกถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการกองทุน
รวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

22.1.4 ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ  

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  
บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่
การใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  
(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1  
(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มหีลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 
(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่เหลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ปรากฏ
เหตุตาม 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม 22.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิก
กองทุนเปิดนัน้  
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เมื่อได้ด าเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม (3) บริษัท
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์  เงื่อนไข และ
วธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  
ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรือมผีูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้องด าเนินการเพื่อ
เลิกกองทุนเปิดตามข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” ให้บริษัทจดัการได้รบัการยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เติม บรษิัทจดัการ
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย  
(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบนัตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ” 

หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชี้ชวน  
(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามข้อ “สิทธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิัทจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ

เหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  
(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามข้อ “สิทธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของบริษัท

จดัการ” นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามข้อ “สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบของบริษัทจดัการ” นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรือ
ในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามข้อ “สิทธ ิหน้าที่ และความรบัผิดชอบของบรษิัทจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 
“วธิีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามข้อ “วธิีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกั  

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษทัจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัย์สนิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุน
รวมและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วน
จ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อได้ช าระบญัชเีสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมีทรพัย์สินคงคา้งอยู่ให้ผูช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัย์สนิดงักล่าวให้
ตกเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 



ข้อผกูพนั 
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โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

  

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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