
 

 

 

 

 

 

 

 
ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด์ อินคัม , CIMB - Principal Equity Dividend Income Fund         
(ช่ือย่อ : CIMB -PRINCIPAL iDIV) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2562 เป็นต้นไป 

• กองทุนมีนโยบำยท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ตอบแทน ท ำให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมี
ควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมำะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสงูและรบัควำมเส่ียงได้สงูกว่ำผูล้งทุนทัว่ไป 

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ำยเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่ำ 
ชนิดผู้ลงทุนสถำบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท ำกำรลงทุน  และเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของผูล้งทุน บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนำคตได้ 

• กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท ำให้ควำมรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกนัตำมชนิดของ
หน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภำยใต้ควำมรบัผิดต่อบคุคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• มูลค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำเท่ำกนัหรือแตกต่ำงกนัได้ โดยบริษัทจดักำรจะแยกค ำนวณมูลค่ำ
ทรพัยสิ์นของกองทุนแต่ละชนิด 

• ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดักำรจะน ำเงินค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดล่ี ตรำสำรรฐัระยะสัน้ ทัง้จ ำนวน 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เมื่อเหน็ว่ำกำรลงทุนใน
กองทุนเปิดน้ีเหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัย์สภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน
ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเมื่อมีข้อ
สงสยัให้สอบถำมผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึง
ควำมถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้  

• ผูล้งทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูโครงกำร 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั 
Principal Equity Dividend Income Fund (PRINCIPAL iDIV) 
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กองทนุเปิดพรนิซิเพิล อิควิตี ้ดิวิเดนด ์อินคมั        1 

รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั 

ค ำจ ำกดัควำม  :  

โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั 

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั 

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั 

หน่วยลงทุน หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุน 

ชนิดรบัขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ   เปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั 

                                                                  (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iDIV-R) 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้
ดวิเิดนด ์อนิคมั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iDIV-D) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิิ
เดนด ์อนิคมั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iDIV-A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iDIV-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้
ดวิเิดนด ์อนิคมั  (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iDIV-C) 

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่าย 
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์
อนิคมั 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต
ใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย์
กรุงเทพ  

บรษิทัประกนัชวีติ  หมายถงึ  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการประกนัชวีติและไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
หลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์
การคา้หลกัทรพัย ์หรอืการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วย
ลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการแต่งตัง้/ยนิยอมใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ใน
การท ารายการลงทุนในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แบบไมเ่ปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account) 
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กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน หมายถงึ  กรมธรรมท์ีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็น
หลกัฐานวา่ ผูเ้อาประกนัภยัและ บรษิทัประกนัชวีติไดม้กีาร
ท าสญัญาประกนัชวีติและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน 
โดยมกีารตกลงวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะช าระคา่เบีย้ประกนัชวีติ
ใหแ้ก่ บรษิทัประกนัชวีติส าหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อการ
มรณะหรอืการจ่ายเงนิเมือ่มกีารทรงชพี และผูเ้อาประกนัภยั
จะช าระเงนิคา่หน่วยลงทุนเพือ่การลงทุนในกองทุนรวมโดย
ผา่นบรษิทัประกนัชวีติ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยดุตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั
จดัการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัค าสัง่
รบัซือ้คนื ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการ  

วนัท าการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัท าการขายหน่วยลงทุนตามทีก่ าหนดในรายละเอยีด
โครงการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีก่ าหนดในรายละเอยีด
โครงการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทุน     
ทุกสิน้วนัท าการขายบวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ทุก สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื 
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดใน 

ครัง้แรก   หนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุน
ไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิ
ซึง่มมีลูคา่เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง
กบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวน
หน่วยลงทุน  
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บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัที่
มหีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทั
มหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด
ทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์
ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด  
หลกัทรพัย ์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ  ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย์ 

กลุ่มกจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภาวชิาชพี
บญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาตลาดพนัธบตัร
สกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุนพนัธบตัร
เอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมตขิองทีป่ระชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting of East Asia 
and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (Accredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิทีล่งทุน
ไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุองรอบการ
ลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)  ทัง้นี้ 
ไมว่า่กองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่
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ไมร่วมถงึกองทุน Property กองทุน Infra และ Private Equity ที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่
ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ
ท านองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี้ ไม่
วา่กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทัทรสัต ์
หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน private equity กจิการเงนิรว่มลงทุน (private equity) ทีอ่าจจดัตัง้ขึน้ในรปูของบรษิทั ทรสัต ์
หรอืรปูแบบอื่นใด และมลีกัษณะของกจิการอย่างใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. กจิการเงนิรว่มลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดการจดัการเงนิทุนของกจิการเงนิ
รว่มลงทุนทีไ่มถ่อืเป็นการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล 

2. กจิการเงนิรว่มลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

(ก)  มวีตัถุประสงคเ์พือ่การลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป 
ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรพัยส์นิ
ส่วนตวัของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนและ
ทรพัยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทุน 

(ค)  มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื่นผา่นการเขา้ท าสญัญาการลงทุนในหุน้
หรอืการสนบัสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใิน 

การไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั โดยมสี่วนในการก ากบัดแูลแผน
ธุรกจิ การด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่น
ใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึการมบีทบาทต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการดงักล่าว 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์
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2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ   การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คูส่ญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร 
(Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
     ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ   ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านอง
เดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่ 
     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ   ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูฝ้าก
สามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผูร้บั
ฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอื 
     กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาล
ต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของ
รฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็น      ผูอ้อก
หรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครอง
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ส่วนทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจากหลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซื้อขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซื้อ  
     หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบั
วธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผู้
ใหบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการ
อื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์
หรอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการอนุญาต
ใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิ
รวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผย
ล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบการเงนิ
รวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและเปิดเผย
ล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัส่วนการ
ถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภท  
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 หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ   ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิในฐานะ  
 ผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั   
 แลว้แต่กรณี 

มตพิเิศษ   หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่ม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก   หมายถงึ มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 
ทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่น
รปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย  
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย 
ทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 
ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี้ ไมว่า่
จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย private equity หน่วยของกจิการเงนิรว่มลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตรา
สารหรอืหลกัฐานแสดงสทิธใินทรพัยส์นิ ของกจิการเงนิรว่มลงทุนอยา่งใด
อยา่งหนึ่งดงันี้  ทัง้นี้ไมว่า่กจิการดงักล่าวจะจดัตัง้ขึน้ในรปูของบรษิทั ทรสัต ์
หรอืรปูแบบอื่นใด 

1.  กจิการเงนิรว่มลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดการจดัการเงนิทุนของ
กจิการเงนิรว่มลงทุนทีไ่มถ่อืเป็นการประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภท   
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       การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

2.  กจิการเงนิรว่มลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศทีม่ลีกัษณะครบถว้น
ดงันี้ 

(ก) มวีตัถุประสงคเ์พือ่การลงทุนรว่มกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 ราย
ขึน้ไป  ทัง้นี้ ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการ
จดัการทรพัยส์นิส่วนตวัของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ  

(ข) มกีารมอบหมายใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนและ
ทรพัยส์นิทีเ่กดิจากเงนิทุน 

(ค) มนีโยบายการลงทุนในกจิการอื่นผา่นการเขา้ท าสญัญาการ
ลงทุนในหุน้หรอืการสนบัสนุนทางการเงนิทีก่่อใหเ้กดิสทิธใิน
การไดม้าซึง่หุน้ของกจิการนัน้ในภายหลงั โดยมสี่วนในการ
ก ากบัดแูลแผนธุรกจิการด าเนินงานหรอืการปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน หรอืการด าเนินการอื่นใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถงึการ
มบีทบาทต่อการด าเนินธุรกจิของกจิการดงักล่าว 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปู
แบบอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม  
     กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก  หุน้
กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ีการ   
  เผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของ   
  กองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ   บุคคลดงันี้ 

 1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์   
     หรอื 

2. ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ   อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ   อตัราส่วนการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 
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CRA หมายถงึ   สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency)       ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ   Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติ
ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่ง
ไปยงัคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่าย
หนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
เมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ (Credit Event) ของ
ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง   จะไดร้บัผลตอบแทน
หรอืคา่ธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนัดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ   เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามทีร่ะบุ
ในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ   อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ   ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ   อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา 
กบัราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่กรณี 

Derivatives หมายถงึ   สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ   Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ื้อขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ   อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
 ในการค านวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ   กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย  
 ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์
หรอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่า่
กองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่น
ใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน า
อตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมาค านวณ
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รวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหวา่งประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  InterNational Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอื
โดยออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดย
อา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งใน
ทรพัยส์นินัน้ 

Non-Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่  ผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit 
Derivatives อา้งองิถงึ (Obligation category & Obligation 
characteristics) 

Options หมายถงึ   สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” 
ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขายล่วงหน้า พ.ศ. 
2546 

OTC Derivatives หมายถงึ   Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ื้อขาย Derivatives  
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P/N หมายถงึ   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ   อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
คา่ตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ   อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ   กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ   ศูนยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูลดา้น
หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัหลกัทรพัย์ 

Repo หมายถงึ   ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื (Repurchase Agreement) 

Retail MF หมายถงึ   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ   ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ   ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ   ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ   ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ   อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ   Specific Investment Products 

SN หมายถงึ   ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

sovereign Rating หมายถงึ   อนัดบัความน่าเชือ่ถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตราสารมี
ถิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระหนี้ของ
รฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ   บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการให้
สนิเชือ่เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ   ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ   สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ   World Federation of Exchanges 
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1.  ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

1.1 ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั 

1.2 ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Equity Dividend Income Fund  

1.3 ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iDIV 

1.4 ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6 การก าหนดอายโุครงการ : ไมก่ าหนด  

1.7 อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

1.8 อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : ไมก่ าหนด 

1.9 เงือ่นไข (อายโุครงการ) : ไมม่ ี

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มลูค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำย :  

2.1 จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

2.2 เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิ
จ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 300 ลา้นบาท  

2.3 มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4 จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท    
ชนิดสะสมมลูคา่    : 1,000.00 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ :  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท     
ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท    
ชนิดสะสมมลูคา่    : 1,000.00 บาท     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 
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2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไมก่ าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ไมก่ าหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่ ไมก่ าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไมก่ าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไมก่ าหนด 

2.9 จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไมก่ าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ไมก่ าหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่ ไมก่ าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไมก่ าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไมก่ าหนด 

2.10 มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไมก่ าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ไมก่ าหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่ ไมก่ าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไมก่ าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไมก่ าหนด 

2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไมก่ าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ไมก่ าหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่ ไมก่ าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั            ไมก่ าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม            ไมก่ าหนด 

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผู้
สัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ใน
อนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะ
ประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรอืขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการ
ส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมี
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการ
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำร
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตรา
สารทุนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดย
กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มปีระวตัิการจ่ายเงนิปันผลหรอืมแีนวโน้มการจ่ายเงนิปันผลในอนาคต โดย
เฉลีย่รอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ 

3.2 ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ตราสารทุน 

   3.3 ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

3.4 ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5 นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี

3.6 การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Non-
Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 

3.7 การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไมม่ ี

3.8 กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั และใน
บางโอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 

3.9 ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

กองทุนนี้จะเปรยีบเทยีบดชันีชีว้ดักบัดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดั
ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลใน
การตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและข้อก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทยีบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดังกล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้
ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้
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3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 

3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ:  

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุน้ทีม่ปีระวตักิารจ่ายเงนิปันผลหรอืมแีนวโน้มการจ่ายเงนิ
ปันผลในอนาคตโดยลงทุน ในตราสารทุนโดยเฉลีย่รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่สนิทรพัยส์ุทธ ิ
โดยพจิารณาจากหลกัเกณฑต์่างๆ ดงันี้  

1 พจิารณาเลอืกลงทุนจากประวตักิารจ่ายเงนิปันผลในอดตี และการคาดการณ์การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั
ในอนาคต 

2 พจิารณาเลอืกลงทุนจากผลประกอบการปัจจุบนั 

3 พจิารณาเลอืกลงทุนจากแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต โดยพจิารณาจากรายได้ที่อาจปรบัตวั
เพิม่ขึน้ หรอื ผลประกอบการทีด่ขี ึน้ หรอื ผลก าไรทีส่งูขึน้ หรอื มกีารจ่ายเงนิปันผลทีส่งูขึน้  

ทัง้นี้  ผู้จ ัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และพิจารณาปรบั
หลกัทรพัย์ทีล่งทุนให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกจิของประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถงึการวเิคราะห์
ขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิของบรษิทัผูอ้อกตราสาร โดยการพจิารณาจากหลกัเกณฑ ์
(1) และ (2) และ (3) 

ทัง้นี้ กองทุนเปิดทีม่นีโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลใหม้ ีNet Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนโดยเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอืจะน าไปลงทุนในหรอืมไีว้
ซึ่งตราสารแห่งหนี้  ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ /หรือ 
ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบั
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่น
ตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ   
ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities)      
ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์ุทธขิองกองทุน  

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ตราสารทีม่ลีกัษณะ
ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer)       
ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสาร
แห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต ่ ากว่าที่สาม ารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที ่     
ผูอ้อกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแกไ้ขเพิม่ เตมิประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
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ปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

3.12  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ไมม่ ี

3.13  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวธิีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอื
ลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิทัจดัการพจิารณา
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้
แนวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักลา่วจะเป็นไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 
โดยจะไม่ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผดิไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ตรำสำร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่น
ของขอ้ 3.13.1 ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

1.1  ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขที่ท าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนใน
ตราสาร 

1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่น
มอืแต่กองทุนได้ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้ตามวิธกีารที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุน
ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้อง
อา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบั
สากล 

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้  
B/E หรอื P/N ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
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2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 
2.1.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอื 
ผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

1.1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั
ตราสาร TS ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการ
ลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนใน
ทองค าแท่ง)  
1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุน

สามารถลงทุนได ้ 
1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  
1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
ของกองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure 
limit ของกองทุนนัน้  

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้ง
ไมใ่ชก่องทุนรวมฟีดเดอร ์ 

1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  
1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั

ตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2.2  จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
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5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คูส่ญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ตอ้งม ีCredit Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย์ บรษิทั
เงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 
1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันับ
แต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญา หรอืศุกูก ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating 
อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating 
ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.5   ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ที่ขึ้นทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้  หรอื ที่มี
ขอ้มูลราคาทีน่่าเชื่อถือและอา้งองิไดซ้ึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าว
ตอ้งม ีCredit Rating อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ ใน  2 อันดับแรก หรือ Credit Rating  ระยะยาวที่
เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
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2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6   ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื   ที่
มขีอ้มลูราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าว
ตอ้งม ีCredit Rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้ อยู่ ใน  3 อันดับแรก หรือ  Credit Rating ระยะยาวที่
เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7   ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน Reverse Repo  

4.1   ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2   หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการในการกู้ยืมเงนิในนามของ
กองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3   มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการ
ค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate)) 

 ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอื  
ตราสารตาม Reverse Repo 

4.4   การด ารงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มูลค่าของหลักทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount 
Rate)) 

4.4.2 ในกรณีที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั  ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) 
บรษิทัจดัการต้องเรยีกให้คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่
สามารถใช้ในการท า Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของหลกัทรพัย์
หรอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิทีโ่อนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัที่มูลค่าหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4 (1) 
เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตรา
สารที่ซื้อ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) 
เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรอืไม่เกิน 5% ของราคาซื้อ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า
กว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไว้ในสญัญาซึ่งได้ก าหนดโดยพจิารณาถึงปัจจยั
ความเสีย่งของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตาม
ขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้
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4.5   การค านวณมลูคา่ Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึ
วนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ Reverse Repo ทุก
ธุรกรรมทีก่องทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบั
ช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอืทรพัย์สนิที่
โอนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6   Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่ง
ของคูส่ญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำร
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยมื ผู้ยมืต้องเป็นบุคคลดงันี้ที่สามารถประกอบ
ธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

  1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูคา่ทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ที่ให้ยมื ต้องเป็นหลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัย์ของศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดย
ตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์
บรษิทัเงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มกี าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่
เกนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
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3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศุกูก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ี
Credit Rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer 
Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด Credit Rating ระยะสัน้
ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่
กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ทัง้นี้  ในกรณีที่กองทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไมไ่ด ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2  ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิี
อื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3  ห้ามน าหลกัประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมกีรรมสิทธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าให้ไม่สามารถ
บงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เว้นแต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มื
หลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4  ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋แลกเงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋แลกเงนิ ที่มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่าง
หนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรอื Issuer Rating อยู่ในอันดบัแรก โดยกรณีที่
เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มาจากการจัด 
Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
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ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อยา่งใดอยา่ง
หนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เชน่ Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 
1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7  ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็น
ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคา
ของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่
ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2.   เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะ
ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุน
ไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1 Derivatives on Organized Exchange 

2.2.2 OTC Derivatives ดงันี้ 

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 
ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย 
Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิติ
บุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแล
โดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิคา้นัน้ต้อง
เป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที่
ส่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณ ีUnderlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ 
Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ที่น ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีให้เป็นปัจจุบนั
ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีาร
เคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 
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3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไมเ่กนิอตัราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันี
ราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง 

3.2.3.2 เมือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งวา่กองทุนลงทุนใน
ตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Single Entity 
Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3  เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มีความน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก
บรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้ี
มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มูลอย่าง
ทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรอืหลายอยา่งดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิคา้
โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของ
สนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่
บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัรา
เงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน 
Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไมใ่ช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความ
เสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ
ทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ 
บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อยา่งมนียัส าคญั ใหคู้ส่ญัญา
อกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติาม
เงือ่นไข ดงันี้ 

7.1   เขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบั
ธุรกรรมอยา่งหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งดา้นเครดติ
ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผู้ผูกพันตาม 
Obligation นัน้ โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่
จะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมี
ผลใหข้อ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ Credit Event 
ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้  ไม่ว่า Obligation จะมีเพียง
รายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื Obligation มหีลายรายการ
ซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมหีน้าที่ช าระหนี้เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกบั 
Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกดิ 
Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมี
การช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อ
เกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation ทุกรายการในกลุ่ม  (Proportionate Credit 
Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่งของ
สนิทรพัย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างอิง 
โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัรา
ลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ย งจะโอน
ผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กบั
ผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกดิ Credit Event) 
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7.3   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย InterNational Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ี
ลกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี้หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

ส่วนท่ี 7 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity   

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ยหรอืกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ ในการลงทุน
เชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิรว่มลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย 
private equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่า
ทีจ่ะลงทุน 

3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : ไมม่ ี

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม:  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพือ่เป็นทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วน
การลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 
แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อก

ตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสาร

ทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 
(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรอืผูม้ภีาระผกูพนัมภีมูลิ าเนาอยูต่่างประเทศ โดย
เลอืกใช ้Credit Rating แบบ National Scale และ
ประเทศนัน้ ๆ ตอ้งม ีCredit Rating ในระดบัที่
สามารถลงทุนได ้Investment Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้

ไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤397 
วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 
5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด และ

ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล.  

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 

วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบ
ของ Regulated Market  

(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5%  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1  ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 

หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึ
ตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ข
เหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้
ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2  ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของ

ไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10%  
(2) น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark + 

5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
บรษิทัดงักล่าวซือ้ขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัทีอ่ยู่
ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3  หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขาย
ตาม 6.1 

6.4 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อก

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของ
ธนาคารพาณิชยต์่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) 
หรอืเป้นตราสาร Basel lll 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 
Grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 

ห รือ ใน ตลาดซื้ อ ข ายห ลักท รัพ ย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนั
ช าระหนี้  ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน 
และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 
6.4.3.2  ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุ คคลตามข้อ  5.2.3.1 – 

5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่ง

ประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศ
ทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.5  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) ที่
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ม ีIssuer Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่น
ระดบั Investment Grade 
6.6.1  Reverse Repo 
6.6.2  OTC Derivatives 

6.7  ห น่ วย  Infra ห รือห น่ วย  Property ที่ มี ลัก ษณ ะ
ครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ

การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่ ร วม ถึ งห น่ ว ย ดั งก ล่ า วที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า ง
ด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจาย
การลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน
อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธกิารเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified Fund) ตามแนวทางทีส่ านกังาน
ก าหนด 

6.8 หน่วย private equity ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่
ระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดาน
ซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถงึหน่วย private equity ทีอ่ยูร่ะหวา่งด าเนินการ
แกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าว
ออกจากการซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ที่
จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจด
ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์ส าหรบั
ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วยดงักล่าวที่
อยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิ
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรอื
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra และหน่วย property ของกองทุนที่มลีกัษณะ
การกระจายการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่า
แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุ่ม

กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กวา่ 
(1)  25% หรอื 
(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน benchmark + 

10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั Group Limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ที่

นิตบิุคคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาใน
ต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย 
หรอืคูส่ญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้

ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจาก
คูส่ญัญาตาม Reverse Repo หรอื Securities Lending 
หรอื Derivatives) 

-  รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 ปี ให้
เฉลีย่ตามรอบอายกุองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายุ
โครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1  B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ได้

ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารได้
ตามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF 
สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี้ แต่ไมร่วมถงึตราสาร
หนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 

อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

2.3.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ 
Investment Grade หรอืไมม่ ีCredit Rating 

3 หน่วย Property ไมเ่กนิ 15% 
4 Reverse Repo ไมเ่กนิ 25% 
5 Securities Lending ไมเ่กนิ 25% 
6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1 ทรพัย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา 
(Single Entity Limit) 

6.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII  ทีม่ี
อนัดบัความน่าเชือ่ทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตรา
สารทีต่ ่ากวา่ทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-Investment 
Grade / Unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 

7 Derivatives ดงันี้ 
7.1  การเขา้ท าธุรกรรม
Derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
การลดความเสีย่ง (Hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู่ 

 7.2  การเขา้ท าธุรกรรม 
Derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลด
ความเสีย่ง  (Non-Hedging) 

Global Exposure Limit 

7.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั Net Exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยตอ้ง
ไมเ่กนิ 100% ของ NAV 

7.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั Net Exposure ทีเ่กดิจากการลงทุนใน Derivatives โดยมลูคา่
ความเสยีหายสงูสดุ (value-at-Risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 
(1)  Absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  Relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ Benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความว่า  การลงทุนในสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น (Complex Strategic Investment) หรอื
การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (Exotic  Derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุนไมม่ี
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั Product Limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั

ตอ้งมจี านวนหุ้นของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ของผูอ้อกราย
ใดรายหนึ่ง (ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี้สนิทางการเงนิ 
(Financial Liability) ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ  
ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงนิที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป  และยงั
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่า
หนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี้สนิทาง
การเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิ
ทางการเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูลที่มกีารเผยแพร่เป็น
การทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทาง
การเงินตามที่ เปิดเผยในงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีล่ าสุ ด  รวมถึ งก รณี ยังไม่ ค รบ
ก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตรา
สาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออก
และเสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็น
รายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่น
แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็น
ตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดบั
ต ่ากว่า Investment Grade หรือไม่มี Credit Rating 
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ 
บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่
ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

11.สถาบันการเงนิต่างประเทศที่มีลักษณะท านอง
เดยีวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -   ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF 
หรอื กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

-   อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงันี้ 
 (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ

ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน 
infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่
มีลักษณะครบถ้วนดังนี้  โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังาน  
(1) มขีนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ
กองทุน Property ที่ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่ เป็นหน่วย 
Property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมด
ของกองทุน private equity 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้
จดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ
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ก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล เชน่ International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  GenerallyAccepted 
Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สินขาด
คุณสมบตั ิและจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจน
จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ แต่
ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่
ทรพัย์สนิมกีารเปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและให้จดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท า
การนบัแตว่นัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิให้เป็นไปตาม (2)  บรษิัทจดัการ
ต้องจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่ง
รายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนทีก่ าหนด 

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ค านวณตามประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลก
เงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามอตัราส่วนการลงทุน (Product Limit) 

(ข) ภายใน 90 วันนับแต่วันสุดท้ายของระยะเวลา 5 วันท าการดังกล่าว ส าหรับกรณี อื่นใด
นอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขให้
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เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั
ท าการนบัแตว่นัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้ 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข)  
บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนได้
เสยีในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏบิตัิ
ตาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควร
โดยไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณี
ทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการได้มาซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุน
ไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้
ไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1(2) หรอืข้อ 2(3) หรอืบรษิัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้
โดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกับการด าเนินการของบรษิทัจดัการ
ในเรื่องดังกล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบ
ระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตาม
ทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน 

1.  ในกรณีที่กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าให้มกีาร
ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี  ภายใน 3 วันท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(1.2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการ
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2.  ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บรษิทัจดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 
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วนันบัแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บั
มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนให้เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทั
จดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัที่จดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
หรอืในชว่งระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถงึ
ประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใช้
บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิาก
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมแลว้บรษิทัจดัการตอ้งงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที่
ครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุน ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้
เพิม่เตมิ 

4.  กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี

4.2. ประเภทการแบ่งชนดิหน่วยลงทุน :   

 - คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 - สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้
สม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายได้
สม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัิ
เป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

3. ชนิดสะสมมลูคา่ เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบั
รายไดจ้ากสว่นต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

(ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุน
รบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทาง
ภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด โดยในเบือ้งตน้บรษิทัจดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุน
กองทนุส ารองเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เท่านัน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติ
บุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่
ยงัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

5.  กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1     การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คย 
          เปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของของ
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลา   
ท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็น
อยา่งอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดำ  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล อิควิตี ้ดิวิเดนด ์อินคมั        37 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) โดยแบ่ งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่  หน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิ  หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล   หน่วยลงทนชนิดสะสมมูลค่า  หน่วยลงทุนชนิด    
ผูล้งทุนสถาบนั และหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และน าส่งไดท้ี ่ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

(2)  ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ตามเงือ่นไขที่
ระบุในขอ้ 8.2 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวนั
และเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และ/
หรอื ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ      
ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนเงินทุน
โครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา     
10 บาทต่อหน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยมลูค่าการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนหรอืแสดงความประสงค์ให้น าเงนิบางส่วนหรอืทัง้หมดที่
ไดร้บัจากการเลกิกองทุนเมื่อครบก าหนดอายุกองทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษทัจดัการ
เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บริษทัจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อ
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หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชี
ออมทรพัย ์ชือ่บญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีออมทรพัย์ ชื่อบัญช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ อคิวติี ้ดวิเิดนด ์อนิคมั” 

(3) บญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่า
เป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ
เรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิบรษิัทจัดการจะยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกีารที่
บรษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิ  
ค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อเรยีบร้อยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อ
ทางโทรสาร  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ  “กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิตี ้          
ดวิเิดนด ์อนิคมั” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิด
การเสนอขายไปแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุ
ในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยโดยรวม  
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5.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และ
บรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท า
รายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ 
หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้
แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีที่เป็นเชค็หรอืดราฟต ์
บรษิัทจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

5.2.3.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อ
ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะไม่ด าเนินการ
ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนโดยพจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้  

5.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3  ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน โดยพจิารณาตามวนัที่ไดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุ
ในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิทั
จดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนั ้นมีผลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้รบัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน
แล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและทีส่ามารถ
จดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไมจ่ดัสรร
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หน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่บรษิัทจดัการพิจารณาตามความเหมาะสม
โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.2.4.5  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ    
35 ราย  

(2) ในกรณีทีจ่ าหน่ายหน่วยลงทุนไดม้มีูลค่าน้อยกว่า 50 ลา้นบาทและบรษิทัพจิารณาแล้ว
เหน็ว่าการจดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิน
การพจิารณายุตกิารจ าหน่ายหน่วยลงทุนและใหถ้อืว่าการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุน
รวมนัน้สิน้สุดลง 

 (3) ในกรณีที่มีเหตุอันจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ร ะหว่างการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้
การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 
15 วนันับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่ได้รบัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคืนเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง 
บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตาม
มลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดขา้งต้น เว้นแต่ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการเป็น
อยา่งอื่นได ้ 

5.2.5.3  ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทั
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน      
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15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ใน
กรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพิจารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิ
ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรือปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อน
วันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้
ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

-  การซื้ อหน่วยลงทุนผ่ านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ  (Automatic Teller 
Machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
ท าได ้ 

3.  กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูล        
ไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไข
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หรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทั
จดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูล
ทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการจะถือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและให้ความเหน็ชอบใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

6.  กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1  การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิด
บญัชกีองทุนรวม)  

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งและด าเนินการให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มูลส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พร้อมกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน 
และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม      
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่    
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลา
ท าการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.1.2  ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวม 
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดำ  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

     หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีบริษทัจดักำรยอมรบัหรือก ำหนดเพ่ิมเติมในอนำคต  
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กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล  

• ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรอง  
   ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

• ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนา  
   ถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบ 
   อ านาจ  

    หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.2.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนั
เริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้  บริษัทจัดการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่
บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั    
(ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน    
(ถา้ม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนรวม 

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้ท า
การ ขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ 
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิ
ปันผล : ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท  ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุนชนิด  
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ผู้ลงทุนสถาบัน : ไม่ต ่ากว่า 50,000,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : ไม่ต ่ากว่า      
1 บาท 

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ได้ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิ
สด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้า
บญัชกีระแสรายวนั ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีไ่ม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวัน         
ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน” 

(3) บญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอื
วา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงินสด บริษัทจัดการจะต้อง
สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได้ โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน ยกเว้นการ
สัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และ
บรษิทัจดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนไดท้ า
รายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้น
หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน
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จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับัญชีธนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดังกล่าว ถูก
ปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็
หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเชค็
หรอืดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรยีกเก็บ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

 6.2.3.2   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5   
 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่จ า เป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อนการ  
 ด าเนินการ 

 6.2.3.3   ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู ้ 
 ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อ  
 ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการ  
 ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  นัน้ ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทั
จดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มีผลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 
หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรร
ไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บรษิัทจัดการท า
รายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทั
จดัการหรือกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่
บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4.5 บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  
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ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้  

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทั
จดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดังกล่าวแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ใน
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อ
หน่วยลงทนุดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย ์(ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เชน่  

-  การซือ้หน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine)   (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  
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2.4  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ท าได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ช้
ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลู        ไมส่มบูรณ์ 
และหรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่า
ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการ
ตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั 
หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มี
การท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการ
ขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7.  กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:   

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนั      
ท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไมม่ ี

ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมม่ ี    
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมม่ ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไมม่ ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีี่
จะจา่ยเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1  วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บรษิัท
จดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุน
สุทธทิี่เกิดขึ้น (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวจะไม่เกินจ านวนเงนิสดที่
กองทุนทีม่อียู ่ณ ขณะนัน้  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอัตโนมตัใิห้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะ
ใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมลูค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลคา่หน่วยลงทุนนัน้
อาจจะต้องถูกหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจรงิจากการด าเนินงาน
ดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารับซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะค านวณโดยราคา
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจาก
วนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงัมิได้เปิดบัญชี
กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปิดบัญชีกองทุน
ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการ
ด าเนินการดงักลา่วแลว้  

3. บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตันิัน้ 
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4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักลา่วในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน 
ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นที่อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการตามที่
ก าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งแสดงความประสงคด์งักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  เมือ่บรษิทัจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีาร
และบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บั
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบร้อยแล้ว  และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่
บรษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตน
ไดร้บัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”
มผีลให้บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสำรประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ” หรือเอกสำรอ่ืน
ท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด  

กรณีบุคคลที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคล
ธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณทีีข่อใหจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื บรคิณฑ์
สนธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิ      
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบไว้กับ
บรษิัทจดัการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอื    
ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรม
ทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
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เกีย่วขอ้งรวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการให้
ความเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการ
หรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และให้ถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอืเป็นการ
แก้ไขรายละเอียดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจัดการสามารถ
พจิารณาจ่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี   

ชนิดสะสมมลูคา่   : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุม่  : ม ี

   7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถส่ง
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.30 น.   

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึ่ง
เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบั
ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลา
ท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการ
ขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสำรประกอบกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดำ  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
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วนัเวลำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขายคนืซึ่ง
เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ 

รำคำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พือ่ค านวณราคารบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคืนนัน้หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน      
(ถ้าม)ี) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วย
ลงทุน(ถา้ม)ี  

7.4.2.2   การช าระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลา
การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน   
5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั และหรอื กรณีตามขอ้ 
“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 
โดยบรษิทัจดัการจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืตามเอกสารแสดงเจตจ านงของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ด้แสดงความประสงค์แลว้ หรอืโดยน าเงนิค่า
ขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนได้แจง้ความ
ประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัท
จดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเห็นสมควร หรอื
โดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถ
ช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวธิีการที่บรษิัทจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนื
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2.3  เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บั
และได้ท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้
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ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่า
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ี่
จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว        
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขาย
คนืนัน้ ๆ  

3.  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่น โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
สมาคมก าหนด 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

7.4.2.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมลูค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการ
ผอ่นผนั หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การ
เลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
จากหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง      
ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

7.4.2.5  เงือ่นไขอื่นๆ 

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อน          
วนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
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2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร 
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine)   
(ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การให้บรกิารดังกล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต. 
ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ า
ได ้

3. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไมช่ดัเจน และบรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่่า
ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทั
จดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสาร
และตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะ
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูที่
ไดร้บัทางโทรสาร 

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือโดย       
ไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัท าการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ 
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โดยบรษิทัจดัการจะประกาศชว่งเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวทีเ่วปไซตข์องบรษิทั
จดัการ เพือ่แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื
ล่วงหน้า และหลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าไมซ่ึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และ
วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมต่อ้งแจง้ 

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และ
หลกัฐานการขายคนืซึง่เป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซือ้คนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้วนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนนัน้  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  รายละเอยีดตามขอ้ 7.4.2.5 ขอ้ 1   

2.  บรษิทัจดัการจะไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8.   กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการจะต้องเป็นไปตามเงือ่นไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก หรอืหวัข้อการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกบรษิทัจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดก่อนวนัเปิดให้บรกิาร ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนัได ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธใินการเปิดใหบ้รกิารดังกล่าว โดยจะตดิประกาศรายละเอยีดก่อนเปิดใหบ้รกิารทีท่ีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน 

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผำ่นบริษทัจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซ้ือคืน   

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงือ่นไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ 
7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

  วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอก
รายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้
ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมือ่บรษิทัจดัการไดท้ า 

รายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรือ่งมลูคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวม
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏิบตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ 
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการน า
เงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลีย่นไปยงักองทุนเปิด  
พรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ เมือ่ไดร้บัเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้  ไปยังกองทุนอื่น
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ี่บรษิทัจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการ
อาจแจ้งเพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ด้จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง
นี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

  กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงือ่นไขการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้ารจดัการ
ของบรษิัทจดัการ มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้ 

หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้
ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและ
เวลาท าการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมือ่บรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่น
แลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรือ่งมูลคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัการเปิดบญัชี
กองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขวนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และ
เงือ่นไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ
หลกัฐานการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วธิกีาร วนั
เวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัเริม่ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ    
ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วย  
 ลงทุนดังกล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ  
 ล่วงหน้า   โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื  
 รบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

 กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

 - กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขวนัและ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

-  กรณีปกต ิ

ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน 
ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิัทจดัการก าหนดให้วันท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการที่
บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัเริม่ท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ    
ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า   โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

8.2.2.3  ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ที่ค านวณได้ ณ สิ้นวนัท าการ ที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแล้ว หกัดว้ย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณ
ได้ ณ สิ้นวนัท าการ หลงัจากที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
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บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบริษทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากกองทุนตน้ทาง และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนส าหรบั
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ         
ในระยะแรก หากบรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติด
ประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วนั 
ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

เงื่อนไขในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดย
มจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีน   
ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้
ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชี
ขัน้ต ่ าดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ        
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื ที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่
สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้าม
อตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่ อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

- การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้  
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2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ      
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้
สงวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทั
จดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่
สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  

   9. กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทน บรษิัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รบัมติ
พิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดได้ตามเงื่อนไขใด
เงือ่นไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าหลักทรพัย์หรือ

ทรพัย์สินอื่นนัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็ นผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิด
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้ร ับช าระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมี
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระ      
ค่าขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่อง
ดงักลา่วดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการ
เลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรอง
ขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคนืแก่  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้
อยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค า
สัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ  1 วนัท า
การ เวน้แต่ไดร้บัผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท า
ดงัตอ่ไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยึดหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผู้มี
อ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิ
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(4)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวม
ภายใต้การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความ
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เพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ย
การด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่
เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรอื    
ไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิด
นัน้ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) และ (4) เกนิหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการ
ก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้
ทราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขาย
คนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท้ี่ได้มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทราบโดยพลนั 
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12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงือ่นไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

ไมม่ ี

14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  

14.1.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไมจ่่าย  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล จ่าย  

ชนิดสะสมมลูคา่ ไมจ่่าย  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ่าย  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไมจ่่าย  

14.2.  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุด
ตามชว่งเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิ
ปันผลแลว้แต่กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไมท่ าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสม
เพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จ่ายเงนิปันผล เพือ่ไมใ่หข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนในอนาคต  

14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาให้มกีารจ่ายเงนิปันผลบรษิัทเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปัน  
 ผล วนัปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุน ด้วย  
 วธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้ 
 (1)  เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถทราบได้  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั 

 (2)  แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล 
ด้วยวธิกีารที่ต่างกนัส าหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลที่ขายในช่วงระยะเวลาที่
ต่างกนัได ้โดยได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ 
และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธิเรยีกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด 
นอกจากเพือ่ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

1. บรษิทัจดัการจะไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่กรณีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

2. บรษิทัจดัการจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิที่ไม่อาจจ่ายเงนิเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัย์สนิของ
กองทุนรวม และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวม และจะน าส่ง
เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ 

 15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด):  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ใน
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ใน
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ใน
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ใน
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ใน
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
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ของกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.23 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.23 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนดิสะสมมลูคา่ 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.22 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.23 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 
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มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั ้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้ สินทัง้สิ้นยกเว้น
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ  

15.2.4.  คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

 ไมม่ ี 

15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

 ไมม่ ี 

15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14  ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในการจดัตัง้กองทุนเพื่อวตัถุประสงค์ในการเสนอ
ขายครัง้แรกไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเรยีกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
จ านวนทีจ่่ายจรงิ โดยทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวม เช่น คา่ธรรมเนียม
การจดทะเบยีน ค่าทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. และค่าใชจ้่ายต่างๆทีจ่่าย
จรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3.  คา่โฆษณาประชาสมัพนัธก์องทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึค่าใชจ้่ายในการ
จดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนาม
ในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเนื่องกบักองทุน และคา่ใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ คา่ใชจ้่าย
ดงักล่าวรวมกนัจะไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน  

4.  คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเชน่ 

4.1    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สินของกองทุน เช่น    
ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่าย
ในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลกัทรพัย ์
ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอน
และรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบนัการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุน
สามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2    คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เชน่ คา่ธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบญัชีกองทุน หรอืการ
จดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า      
ค่าผลิต และน าส่งค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน 
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน      
บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสร็จรบัเงนิ ใบก ากบัภาษ ี   
(ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ ใชเ้พื่อ
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ประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติ
เอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่  
ผูล้งทุน  

4.4    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5    ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด 
เช่น หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน 
รายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวม เพือ่น าส่งแก่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบญัชี และ
ผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6   ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7    คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.8    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
ทรพัยส์นิ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล 
เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทาง
กฎหมายเพื่อรกัษาสทิธิหรอืเพื่อติดตามหนี้สิน หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า จ านอง ปลด
จ าน า จ านอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบัน การเงิน หรือ            
ผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น 
สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม
หนี้สนิของกองทุน  

5.   คา่บรกิารแก่บุคคลภายนอก คา่อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร คา่ตดิต่อสือ่สาร คา่ประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
สอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชี
กองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึ้น
เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุน
กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
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7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน เป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง
บรษิทัจดัการให้ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ 
เพื่ อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ห รือเมื่ อได้ร ับค าสัง่จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุ น ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผู้ถอืหน่วยลงทุน เพื่อ
แจง้ข่าวสารขอ้มูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกองทุน
โดยรวม รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมี
สญัญาซื้อคนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  คา่ใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

             15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

           รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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     ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ :   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07  ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้  
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :     ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07  ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช ้
              ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมลูคา่ :     ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ช ้ 
              ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :     ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช ้ 
              ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

     ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :    ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ช ้  
  ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

  15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

     15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

     ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ :   ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07  ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้  
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :     ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07  ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช ้
              ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมลูคา่ :     ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ช ้ 
              ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :     ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช ้ 
              ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

     ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :    ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ช ้  
  ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 
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 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 ชนิดสะสมมลูคา่    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

 15.3.5.  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ตามทีจ่่ายจรงิ 

          รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์มือ่สัง่ซือ้หรอืสัง่ขายหน่วยลงทุน 

กองทุนจะยกเวน้ไม่เรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก การ
สัง่ซื้อหรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหลงัการเสนอขายครัง้แรก กองทุนกองทุนจะเรยีกเกบ็ไม่เกินรอ้ย
ละ 0.33 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อหรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อน าเงินดงักล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นการสัง่ซื้อหรอืสัง่ขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัย์ ภาษีมูลค่าเพิม่ หรอื อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรยีกเก็บเมื่อสัง่ซื้อหรอืสัง่ขาย
หลักทรพัย์ ทัง้นี้  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช่จ่ายในการซื้อขาย
หลกัทรพัยน์ี้ใหส้รอ้ดคลอ้งกบัอตัราคา่นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

3. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

 กรณีเป็นกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง :  

บรษิทัจดัการจะไม่คดิค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น แต่คดิค่าใช่จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์ในอตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.33 โดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก 

กรณีเป็นกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง : 

บรษิทัจดัการจะไม่คดิค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเขา้กองทุน แต่คดิค่าใช่จ่ายในการซื้อขายหลักทรพัยใ์น
อตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 โดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงค่าใช่จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยใ์หส้อดคล้องกบัอตัราค่า
นายหน้าในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์โดยจะประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุนแหง่ของบรษิทัจดัการ 
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  และ ณ สถานทีต่ดิต่อทุนแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้ป็นสถานทีใ่นการซื้อ   
  ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี หรอืที ่www.principal.co.th 

4.   บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่    
ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ 
นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิจูน์ได้
ว่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูล
ทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอื
ตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน/ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ถ้ามี) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตาม
ระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการ
อาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

 15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ 
หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

2.  การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนั
ท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้อื่นๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทาง
บญัชบีรษิัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ย
เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะ
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อย
กว่า 50 ล้านบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรียก
เกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บต้องเป็นอตัรารอ้ยละที่ไม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่
บรษิทัจดัการเรยีกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณ
ตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บรษิัทจดัการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการใน
อตัราทีแ่สดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  
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บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินหรือมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  

คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดย
บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามที่ไดร้ะบุ
ไวใ้นโครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว  ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผูล้งทุน
ไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ 
สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความ
เหน็ชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งแลว้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้
ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติ
ทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั และต้องเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจได้ว่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว 
โดยอย่างน้อยต้องจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ 
สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

2.1  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงของ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้สูงของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่
บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บรษิัท
จดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

(ก)  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 
ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของ
อตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 
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ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมได้รบั
มตพิเิศษ” 

ทัง้นี้  การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1 และข้อ 2 (2.2) ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว 

15.6. หมายเหตุ : รายละเอยีดตามขอ้ 15.4 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน 
และรำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1.  บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  

1.1 มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.3 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  

1.4 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ 

1.5 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดังนัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่า         
ไมเ่ท่ากนั  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม     
ซึ่งผลประโยชน์ที่เกดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วน
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ส าหรบัการค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มอีายุไม่เกิน  90 วนั ประเภทมดีอกเบี้ย บรษิัท
จดัการจะค านวณโดยใช้มูลค่าเงนิต้นบวกดอกเบี้ยค้างรบัจนถึงวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  กรณีเป็นตราสารประเภทมสี่วนลด ใหใ้ชร้าคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortized Cost) เป็นมลูค่า
เงนิต้น   โดยวธิกีารตดัจ าหน่ายให้ใช้วธิอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิหรอืวิธอีื่นที่ให้ผลไม่ต่างจากวธิีอตัรา
ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยา่งมนียัส าคญั 

วิธีกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันส่วนมลูค่าทรพัยส์นิสุทธติอ้งมกีารแบ่งการค านวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และ
ปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้า
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลี่ยโดยใชมู้ลค่าหน่วย
ลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
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หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วย
ลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่าย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและ
มลูคา่หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะตอ้งมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย ์การปันส่วน
รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่ำงกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ  

ตวัอยา่งที ่1 การค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธวินัแรก  

มลูคา่ทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  300,000  บาท มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย  10  บาท แบ่งเป็น  1. 
ชนิดสะสมมูลค่า  300,000  บาท  2. ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบรกิาร)  3. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดบรกิาร)  4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร)  5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิด
บรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก  15,000  บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
500,000  บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่  10,000  บาท 

 
 

กองทุนรวม ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

     
(ยงัไมเ่ปิด
บรกิาร) 

(ยงัไมเ่ปิดบรกิาร) 
(ยงัไมเ่ปิด
บรกิาร) 

(ยงัไมเ่ปิด
บรกิาร) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่ าหน่ายได ้
หลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี 

          
300,000.00  

          
300,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 15,000 บาท 
วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000 

            
15,000.00  

            
15,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้า่ยของกองทุน    315,000.00    315,000.00                -                  -                -                   -    
รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%            (9.23)           (9.23)            -            -                 -            -   
- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%    (0.28)       (0.28)                -           -                -              -    
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%         (0.92)         (0.92)                -            -           -           -    
มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)     314,989.57  314,989.57              -                    -                -                   -    

จ ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 30,000.0000  30,000.0000                  -                      -                   -                 -    
มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)        10.4996          10.4996                  -             -                -                -    

วนัต่อมา ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการกอ่นหน้า (จากรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วย
ลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัก่อนหน้ำ      314,989.57      314,989.57                   -                        -                    -                     -    
ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหน้า             
- รายการซือ้หน่วยลงทุน  500,000.00    500,000.00                 -                     -                -             -     

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

มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยของกองทุน   804,989.57    804,989.57                  -                    -                   -              -    
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 40,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000 

      40,000.00     40,000.00                              
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-     

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัค่าใชจ้่ายของกองทุน  844,989.57   844,989.57                  -                    -                  -                 -     

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            

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

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

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

มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)  844,961.58      844,961.58                   -                      -                    -                   -     
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จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)   30,000.0000  30,000.0000                  -                      -                -                    -     

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

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

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

มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)         11.0210       11.0210                 -                 -                   -               -     

ตวัอย่ำงท่ี 2 

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ชนิดผูล้งทุนสถาบนั และชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม ในวนัก่อนหน้า 
โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน  40,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000  บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน  600,000  บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน  1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน  1,200,000  บาท และสมมติ
มผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน  200,000  บาท 

 
 

กองทุนรวม ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนื
หน่วยลงทนุ
อตัโนมตั ิ

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัก่อนหน้ำ    844,961.58     844,961.58                  -                       -                     -                     -    
ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหน้า             
- รายการซือ้หน่วยลงทุน 3,300,000.00                  -    500,000.00    600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน   (40,000.00)  (40,000.00)                -                     -                     -                    -    
มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่ำใช้จ่ำยของกองทุน   4,104,961.58     804,961.58  500,000.00    600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 200,000 บาท 
วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 804,961.58 / 4,104,961.58  x 
200,000 
- ชนิดจ่ายปันผล   = 500,000 / 4,104,961.58 x 200,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 600,000 / 
4,104,961.58 x 200,000 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั = 1,000,000 / 4,104,961.58 x 
200,000 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,104,961.58 x 
200,000 

          
200,000.00  

            
39,218.96  

            
24,360.76  

            
29,232.92  

            
48,721.53  

            
58,465.83  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัค่าใชจ้า่ยของกองทุน  4,304,961.58     844,180.54    524,360.76      629,232.92   1,048,721.53    1,258,465.83  

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%         (126.20)      (24.75)      (15.37)         (18.45)       (30.74)          (36.89) 
- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%            (3.78)        (0.74)         (0.46)        (0.55)          (0.92)            (1.11) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%           (12.61)           (2.47)    (1.54)            (1.84)           (3.07)         (3.69) 

มูลค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 4,304,818.99      844,152.58    524,343.39   629,212.08   1,048,686.80    1,258,424.14  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)   76,667.9910    76,667.9910       -               -           -                   -    
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ 299,425.6471                -     45,367.5223    54,441.0267    90,735.0446   108,882.0535  
- หน่วยลงทนุลดลง   (3,629.4347) (3,629.4347)               -                   -             -                    -    

จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 372,464.2034   73,038.5563   45,367.5223     54,441.0267    90,735.0446  108,882.0535  

มูลค่ำหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)        11.5576        11.5576        11.5576      11.5576      11.5576      11.5576  

 

ตวัอยา่งที ่3   

มรีายการ ซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ จ านวน  120,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน  500,000  
บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน  100,000  บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
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จ านวน  500,000  บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน  200,000  บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้
วนันี้จ านวน  150,000  บาท 
สมมติมกีารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิในแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ  0.15  บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสม

มูลค่า 

ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืน

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ 

ชนิดผู้ลงทุน

สถาบัน 

ชนิดผู้ลงทุน

กลุม่ 

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิณ วันก่อนหนา้  4,304,818.99    844,152.58    524,343.39     629,212.08   1,048,686.80   1,258,424.14  

ปรับปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า             

- รายการซ้ือหน่วยลงทุน 1,220,000.00   120,000.00  500,000.00    100,000.00    500,000.00    

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน (200,000.00)         (200,000.00) 

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทนุ  5,324,818.99   964,152.58  1,024,343.39     729,212.08  1,548,686.80   1,058,424.14  

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จ านวน 150,000 บาท 

วิธิคดิการปันส่วนมูลค่าทรัพยส์ินสุทธ ิ

- ชนิดสะสมมูลค่า = 964,152.58 / 5,324,818.99 x 

150,000 

- ชนิดจ่ายปันผล   = 1,024,343.39 / 5,324,818.99 x 

150,000 

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  

   = 729,212.08 / 5,324,818.99  x 150,000 

- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 1,548,686.80 / 

5,324,818.99 x 150,000 

- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,058,424.14 / 5,324,818.99 x 

150,000 

          

150,000.00  

            

27,160.15  

            

28,855.73  

            

20,541.88  

            

43,626.46  

            

29,815.78  

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิกอ่นหักค่าใชจ้่ายของกองทุน  5,474,818.99     991,312.73  1,053,199.12     749,753.96     1,592,313.26   1,088,239.92  

จ่ายเงินปันผล 0.15 บาทต่อหน่วย             

- ชนิดจ่ายปันผล = 88,628.7247 x 0.15     (13,294.31)      (13,294.31)       

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิกอ่นหักค่าใช้จ่ายของกองทุน   5,461,524.68     991,312.73  1,039,904.81     749,753.96    1,592,313.26   1,088,239.92  

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)           

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%   (160.10)   (29.06)       (30.48)     (21.98)       (46.68)          (31.90) 

- ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%          (4.80)      (0.87)         (0.91) 
           

(0.66) 
           (1.40) 

          

(0.96) 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%          (16.02)          (2.91)        (3.05)          (2.20)         (4.67)       (3.19) 

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)  5,461,343.76    991,279.89  1,039,870.37     749,729.12  1,592,260.51  1,088,203.87  

จ านวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)  372,464.2034  73,038.5563   45,367.5223   54,441.0267   90,735.0446  108,882.0535  

- หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน  105,557.3339  10,382.6886   43,261.2024    8,652.2405   43,261.2024                  -    

- หน่วยลงทุนลดลง (17,304.6307)               -                   -                   -                     -    (17,304.6307) 

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 460,716.9066  83,421.2449  88,628.7247   63,093.2672   133,996.2470    91,577.4228  

มูลคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)          11.8540         11.8828          11.7328          11.8828        11.8828          11.8828  

วันต่อมา ท ารายการรบัคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หน่วยละ 0.15 บาท ของวันก่อนหน้า และ สมมติมีผลประโยชน์เกิดข้ึนวันน้ี 

166,000 บาท 

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิณ วันก่อนหนา้   5,461,343.76   991,279.89  1,039,870.37     749,729.12       1,592,260.51  1,088,203.87  

ปรบัปรุงเพ่ิม-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการก่อนหน้า             

- รายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 

63,093.2672 x 0.15 
     (9,463.99)               -               -        (9,463.99)                   -               -    

- รายการซ้ือหน่วยลงทุน                  -                   -                  -                  -                      -                 -    

- รายการขายคืนหน่วยลงทุน               -           -                  -               -                    -                   -    

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าใช้จ่ายของกองทนุ  5,451,879.77    991,279.89  1,039,870.37    740,265.13       1,592,260.51  1,088,203.87  

ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน จ านวน 166,000 บาท 

วิธิคดิการปันส่วนมูลค่าทรัพยส์ินสุทธ ิ

- ชนิดสะสมมูลค่า = 991,279.89 /  5,451,879.77 x 

166,000 

- ชนิดจ่ายปนัผล = 1,039,870.37 /  5,451,879.77 x 

166,000 

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ = 740,265.13 /  

5,451,879.77 x 166,000 

- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน = 1,592,260.51 /  5,451,879.77 

x 166,000 

- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม = 1,088,203.87 /  5,451,879.77 x 

          

166,000.00  

            

30,182.70  

            

31,662.20  

            

22,539.75  

            

48,481.49  

            

33,133.86  
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166,000 

มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิกอ่นหักค่าใช้จ่ายของกองทุน   5,617,879.77  1,021,462.59  1,071,532.57   762,804.88    1,640,742.00     1,121,337.73  

รายการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (/365)           

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%         (164.68)        (29.94)         (31.41)         (22.36)            (48.10)         (32.87) 

- ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%           (4.94)     (0.90)       (0.94)          (0.67)              (1.44)          (0.99) 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (+VAT) = 0.107%           (16.47)         (2.99)         (3.14)          (2.24)              (4.81)          (3.29) 

มูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิ(NAV)   5,617,693.68  1,021,428.76  1,071,497.08    762,779.61   1,640,687.65  1,121,300.58  

จ านวนหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้า (หน่วย)  460,716.9066   83,421.2449   88,628.7247  63,093.2672    133,996.2470    91,577.4228  

- หน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน            -    -    -    -    -    -    

- หน่วยลงทุนลดลง     (796.4444)                -    -     (796.4444) -    -    

จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 459,920.4622  83,421.2449  88,628.7247  62,296.8228     133,996.2470    91,577.4228  

มูลคา่หน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)          12.2144        12.2442        12.0897         12.2442             12.2442         12.2442  

  หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมคา่ธรรมเนียมการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะต้อง
ขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้  

2.  บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1)  ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธแิละมลูคา่หน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก)  วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ  

(ข)  วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค)  วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะ
ในกรณีทีก่องทุนรวมก าหนดวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่า
หนึ่งเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศ ภายในวนั
ท าการถดัไป  

ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิห้น ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวนัท า
การ และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
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(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใช้ตัวเลขทศนิยมที่ก าหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม 
โดยบรษิทัจดัการจะประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ
สถานทีทุ่กแห่งทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน 
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจ
ด าเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการ
ประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิ
ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่ จัดขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือ
หนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าว
ขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ให ้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีาร
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธี การปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุน
จะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง 
โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่
ค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล อิควิตี ้ดิวิเดนด ์อินคมั        78 

4.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  

(4.1)  กรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อ
ขายคนืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในชว่งระยะเวลา
ดงักล่าว  

(4.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว ้ใหไ้ดร้บั
ยกเวน้ตามระยะเวลาดงันี้  

(ก)  การค านวณมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.1) (2.2) ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว  

(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.3) ให้ไดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว 

เงือ่นไขพเิศษ:  

1.  บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน
ต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  

1.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณี
ที่กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่า
รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

1.2  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักล่าว 

2.  เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  

16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศ
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน 
อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั 
หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าได้
โดยไมช่กัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1.  ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอื
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาด
ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีพ่บวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าว
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ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดย
รายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี้  

(1)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 

(2)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคา
ตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผล
ต่อเนื่องต่อการค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด 
เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป 
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณราคา
หน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 
และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง  

(1)  จดัท ารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ เพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถู กต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม 
(1)  

(3) ประกาศชือ่กองทุนรวมทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้
ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไข
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ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว 
พร้อมทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1)    
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกนัให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจ
ควบคุมไดแ้ทน  

3.   ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2(4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Understate) บรษิัท
จดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง (Overstate) บรษิทัจดัการ
จะปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่
น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้ อขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอื  
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิด
กไ็ด ้ 

4.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิ
ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1. ชือ่บรษิทัจดัการ :  

ชือ่ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

17.4. ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไมม่ ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

ไมม่ ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชือ่ : นาย เทอดทอง เทพมงักร 

ชือ่ : นางสาว ชมภนุูช แซ่แต ้

ชือ่ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ์ 
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ชือ่ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั 

ชือ่ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  
อาคารวอ่งวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-645 0080  
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: 30 เมษายน  

18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : 30 เมษายน 2556 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน  
วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดย
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 19. กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

19.1 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบ
แลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักลา่วและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายให้
ถอืวา่มตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งได้รบั
มติโดยเสยีงขา้งมากหรอืมติพเิศษของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่ง
หนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอื
แจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผู้
ถอืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบ

ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่
ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บั
มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณ ี
ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
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จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้  
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน 
สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เชน่ กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ข
เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บรษิทั
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

     19.2  วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 
1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอื

มตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรอืไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสาร
หลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ผลการนบัมตนิัน้ 

2.  ในกรณีที่การแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วย
ลงทุนกไ็ด ้

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ 
รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพรใ่นลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้
ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีง
ขา้งมาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความ

เสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั 
(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น 
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความ

เสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 
(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 
(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ 
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั 

หรอืการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีประโยชน์ 
5.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วาม

เห็นชอบแทนการขอมติผุ้ถือหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบ โดยการแกไ้ขโครงการ
ดงักล่าวตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียูเ่ดมิดอ้ยลง 
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้ง

กบันโยบายการลงทุน 
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(4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอื
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
6. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม

โครงการในเรือ่งดงักล่าว 
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงันี้ 

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุน 
(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขา ยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนื 
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อ

สถานะการลงทุนของกองทุนรวมอยา่งมนียัส าคญั 
(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุน 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. 
(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิดใหเ้ป็นไปตามประกาศ

ส านกังาน ก.ล.ต. 

19.3  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 

1)  การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื 

2)  การสง่หนงัสอืเพือ่ขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไป
ตามวนัทีบ่รษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไมช่กัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีาร
อื่นใดที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้  ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น 
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งได้รบัมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีล
ผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดใน
กฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนิัน้เสยีไป  
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ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่าง
มนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บั
ผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่ือหน่วยลงทุน
ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด 
ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบัผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิู้
ถอืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว 
ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
ทัง้นี้  การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 
129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 

20. ข้อก ำหนดอ่ืนๆ :  

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการ
อาจกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต้่อเมือ่  

(1) คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  

(3) อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นใน
การบรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

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

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการ
แสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอื
ชือ่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนของแตล่ะกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม 
กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อื
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความ
เสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รับมติเสยีงขา้งมาก
ของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความ
เสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมตพิเิศษของ
โครงการแต่ละกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี  พรอ้มทัง้ขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย 
ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด  หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการ
ขอมติผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และ
หากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าไดร้บั
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้
โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดวธิีปฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการ
กองทุนรวม 
ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อน
วนัประชุม หรอืส่งหนังสือขอมตลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของ
การรบัหนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการ
ควบรวมกองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักล่าว 
(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน 

ซึ่งจะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนิน
ธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์
ล่าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม 

(2)  สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัประเภทและ
วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อ
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย 

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน 
(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 
(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ

กองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน 
(6)  การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิ

ปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี 
(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวที่จะเรยีกเก็บจากผูถ้อื

หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้่ายในการช าระบญัช ี
(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผู้

ถอืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 
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3.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิัทจดัการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอื
กองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบ
รวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิด
ประกาศเรือ่งดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรือ่งดงักล่าวไว ้ณ 
สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ า
การของบรษิทัจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพื่อให้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

4.  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการท า
ประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุน
รวมแทน ด้วยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่ง
คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพ อของ
เงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัทจัดการจะเป็นผู้รบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5.   การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และ
ด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกนิหนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดือนนับแต่วนัที่
ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมนัน้ทันทีเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่ ประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

6.   ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ 

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
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ตลาดทุน ว่าดว้ยเรือ่งหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทั
จดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่ ากดัสดัส่วนส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

     (ก) กองทุนดงัต่อไปนี้ 

 1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

 2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแหง่ชาต ิ

4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ

5. กองทนุส ารองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาวา่มลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข) นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม วรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึ่งไม่อยู่
ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  

(ค) บุคคลซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศโดยเป็นการ
ลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ 
(omnibus account) 

(ง) บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานเมือ่มเีหตุจ าเป็นและสมควร 

(2) กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงือ่นไข ซึง่ไดแ้ก่กรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กองทุนรวมอทีเีอฟเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเป็นลงทุนรายใหญ่และผูดู้แลสภาพคล่องที่
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ  

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูดู้แลสภาพคล่อง” ตามขอ้ (2) (ก) ใหห้มายถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ
ผูดู้แลสภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และการจดัการกองทุนรวม
อทีเีอฟ 

(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีทีม่กีารรบัโอนเงินจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี ทัง้นี้ เฉพาะในส่วน
ของหน่วยลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ใหห้มายความดงันี้ 

1.  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

2.  เงนิทีก่องทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีอื่น 

3.  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม 1. และ 2. 

(ค)  กรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึ่งเป็นการถือหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลา
ตดิต่อกนัไม่เกนิหนึ่งปี  เวน้แต่ ไดร้บัผ่อนผนัจากส านักงานเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นและสมควร
โดยพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักลา่วเป็นส าคญั” 

(ง) กองทุนรวมทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้ ตอ้งมลีกัษณะครบถว้นดงัต่อไปนี้ 
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(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุน ต้องมไิด้เป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากประโยชน์
ทัว่ไปทีพ่งึไดร้บัจากการลงทุน เชน่ เงนิปันผล หรอืสทิธอิอกเสยีง เป็นตน้  

(2) มกีระบวนการทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบถงึการมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งอาจกระทบต่อการบรหิาร
จดัการกองทุนรวมหรอืการเลกิกองทุนรวมได”้ 

7. การท าธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated Transaction) 

บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็ นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต  

8. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 

(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจาก
การใชบ้รกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่ ีอยู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิใน
อนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
จากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบรษิทัสมาชกิศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทุน (Soft Dollar)” 
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็น
ธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 
หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร 
ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/
หรอืจดัส่งขอ้มูลใหใ้นรปูแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถ้วนแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใช้
แทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

10. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1. พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรฐัอเมริกาหรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนั งสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3. หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4.   ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรือช าระ/รบั
ช าระเงนิเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถึง ผูล้งทุนที่ใช้ตวัแทน
หรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

            5.   กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ
หรอืระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผู้
ลงทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

11. ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมี
การวางทรพัย ์

12.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance 
Act (ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวก าหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign 
Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บั
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมรกินั ผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ถาวรใน
สหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงั
ปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มขี้อก าหนดและ
หลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า 
“กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

 กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้า
ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรม
ทางการเงนิของบุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่FATCA ก าหนดหน้าที่
ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่
ในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

 ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA (กล่ าวคือ  มีสถานะเป็น  Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ  NPFFI) 
กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)     ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิ
จากการขายทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้น
ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิ
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิ
อื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ  FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตาม
ข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝาก
ทรพัย์สนิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ     ณ ที่
จ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  
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(2)     ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บั
ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตาม
ข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท า
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการ
รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) 
จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรัพย์สนิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคล
ตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและ
ตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรฐัอเม รกิา 
จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่
ได้รบัเป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั ้นกับบรษิัทจดัการ ให้กับ
หน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนั
หรอืพสิจูน์ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เชน่ หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธใิน
สญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูทีเ่คยใหไ้วม้กีาร
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่ วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
รวมทัง้เพือ่ใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีาร
ด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว
รบัทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลง
ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1)     ไมร่บัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
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(2)     ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิม่ขึ้น หากมกีารด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งข้อบงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหัก ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิด
บญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลต ามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บรษิัท
จดัการได้สงวนสทิธไิว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่น
ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

13. การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืทีเ่รยีกว่า กรมธรรมป์ระกนั
ชวีติควบหน่วยลงทุน โดยตดิต่อกบับรษิัทประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี 
ทัง้นี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจมขี้อก าหนด และวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างไปจาก
การซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนจึงควร
ศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน 

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติในการรวบรวม และน าส่ง
ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิัทประกันชวีติ โดยไม่
เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตมีหน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน หรือรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรบั
ค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ จากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง 

อนึ่ง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บรกิารซื้อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติ รวมถึงการให้บรกิารอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนและ/หรอื ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีที่มกีาร
เปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ า
การของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติและ/หรอืเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ในกรณีที่มกีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิัทจดัการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วนั โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพรบ่น
เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ทราบภายใน 15 วนั   
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ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติดงัต่อไปนี้ อาจมกีารเปลี่ยนแปลง
ได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุนแลว้   

1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัช ีขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end Fee) และคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติมขีอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น 
การเวนคนืกรมธรรม ์สดัส่วนการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลีย่นกองทุน ตลอดจน
การหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ จงึมขีอ้ก าหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มลูค่า
ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัชขีัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end 
Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขาย
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอยา่งเดยีว 

ผูล้งทุนที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึต้องศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได้ ตาม
เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท า
โดยบรษิทัประกนัชวีติ  

 2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่าน
บรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนที่บรษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตาม
วธิกีารทีแ่ต่ละบรษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วธิกีารในการสัง่ซือ้ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เตมิ 
ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ 
โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะตอ้งอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไว้ใน
โครงการ และค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถว้นจากบรษิทัประกนั
ชวีติแลว้ 

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ บรษิัทจดัการ หรอืบรษิัทประกนั
ชวีติอาจปฏเิสธค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเหน็ว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ข่าย
การท าธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรเชื่อไดว้า่มคีวามเกีย่วขอ้งหรอือาจจะเกีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/หรอื
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึง
กฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณา
รบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืต่อชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต 
รวมถงึกรณีทีค่ าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเขา้ขา่ยเป็นการท าธุรกรรมทีถ่อืเป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อ
กฎหมายหรอืความสงบเรยีบร้อยของประชาชนหรอือยู่ภายใต้ค าสัง่ห้ามการท าธุรกรรมของทาง
ราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไมผ่า่นหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ  
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   3. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

3.1. ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใน
รูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนที่บรษิัทประกนั
ชวีติก าหนด (ถา้ม)ี 

 ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมลูค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน   
 เงือ่นไขในการขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารน าส่งเงนิคา่ขายคนื  
 หน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วย  
 ลงทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยูภ่ายใต้กรอบระยะเวลาที ่

ก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีลเมื่อบรษิทัประกนัชวีติไดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ดังกล่าวมายังบรษิัทจัดการแล้ว โดยบรษิัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือ
กรมธรรมจ์นครบถว้น ก่อนส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถ
ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิทัประกนัชวีติ ตาม
จ านวนขัน้ต ่าและเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์

บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตวัแทนของผูถ้อืกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติควบหน่วยลงทุน (กล่าวคอื บรษิัทประกนัชวีติที่ออกกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน) 
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิัท
ประกนัชวีติมหีน้าทีต่อ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรม์
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยวธิกีารรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตาม
วธิทีีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน   

3.2. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน : 

ในบางกรณี บรษิทัประกนัชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกบัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีจ่ะ
ด าเนินการส่งค าสัง่ซือ้ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงือ่นไขใดๆทุกเดอืน 
และ/หรอืด าเนินการน าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

 ช าระคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายอื่นใดๆทีบ่รษิทัประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืหน่วย  
 ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ   
 เกีย่วกบัการดงักล่าวในแต่ละครัง้โดยบรษิทัประกนัชวีติ ถอืวา่บรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบ  
 อ านาจจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติใหส้่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทั  
 จดัการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจจะสรุปคา่ใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อื  
 หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบคา่ใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามชอ่งทางที ่ 
 บรษิทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรปูแบบและเงือ่นไขที ่ 
 บรษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลกูคา้   

        4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 

กรณีทีผู่ล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรับรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้กบัผูถ้อืหน่วยภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน 
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ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) 
และการขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน   

        5. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิัทประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่า 
จ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทัประกนั
ชวีติก าหนด 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติตามที่บรษิทัประกนัชวีติก าหนดไวเ้ท่านัน้โดยต้องเป็นการท า
รายการผ่านบรษิทัประกนัชวีติ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การที่บรษิทัประกนั
ชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
อกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ
และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วย
ลงทุน 

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รูปแบบ
สรุปไดด้งันี้ 

(1)  การสบัเปลี่ยนกองทุน คอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทาง
กองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว 

(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ระบุไว้ล่วงหน้าให้มกีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิด
ปลายทางอกีกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงือ่นไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค ์

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอัตโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรอืหลาย
กองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม ์เช่น 
ทุกรอบสามเดอืน เป็นต้น โดยให้มสีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้แสดงความ
ประสงค ์

บรษิัทประกนัชวีติอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรใน
กรณีทีบ่รษิทัประกนัชวีติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอื
กรณีทีย่กเลกิตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม ์

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัิ บรษิัทประกนัชวีติ จะจดัส่ง
รายงานยนืยนัการรบัค าสัง่ครัง้แรก หรอื สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถโทรศพัทส์อบถามสถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัทต์ามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด   

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดทุ้กวนัและเวลา
ท าการที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกบักองทุน ได้แก่ 
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การซื้อหน่วยลงทุน (การช าระเบี้ยประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจาก
บญัชกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ) การสบัเปลีย่นกองทุน การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วน
ลงทุนอตัโนมตัิได้โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่บรษิัทประกนั
ชวีติก าหนด   

 7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธติ่างๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัว่ไปทีซ่ือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอยา่งเดยีว เชน่ 

1.     บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมใ่หม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

2.     ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไป  
       จ าน าเป็นหลกัประกนั 

3.     ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชีวติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถยกเลกิการท า กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษิทัประกนั
ชวีติ และ/หรอืกฎหมายที่เกีย่วขอ้งก าหนด โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วย
ลงทุนกบับรษิทัจดัการในสว่นของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

4.     สทิธใินการขอรบัหนงัสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทน
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

5.     สทิธใินการได้รบัทราบจากบรษิัทประกนัชีวติ ถึงรายชื่อของบรษิัทจดัการทุกแห่งที่รบัจดัการ
กองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้ 

6.     สทิธใินการได้รบัทราบขอ้มูลจากบรษิัทประกนัชวีติเกี่ยวกบัชื่อ ที่อยู่ ของบรษิทัจดัการ บรษิัท
ประกนัชวีติ รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

7.     สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุน
ทีไ่ดร้บัค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกี่ยวกบัความ
เสีย่งของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

8.     สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิที่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอน
การด าเนินการเพือ่การควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นตน้ จากบรษิทัประกนัชวีติ 

9.     สทิธใินการได้รบัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชวีติเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดร้บัจาก
การซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

10.   เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับรกิารจากบรษิัทจดัการของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนั
ชวีติอาจไม่เท่าเทยีม และแตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชีแสดง
สทิธหิน่วยลงทุน (Fund Book) ของบรษิัทจดัการ และการได้รบัขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าช้า
กว่าไดร้บัจากบรษิทัจดัการโดยตรง รวมถงึการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติจะไม่
สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกตอิื่นๆของบรษิัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่าน
บริษัทประกันชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ 
เนื่องจากบรษิทัประกนัชวีติจะท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนั
ชวีติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนั
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ชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อใน
การยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซือ้ และช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ในกรณีขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ โดยตรงตามวธิกีาร
ทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละแหง่ก าหนด 

11.   นอกจากนี้ สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงือ่นไข และขอ้ก าหนดของบรษิทั
ประกนัชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่านบรษิัทประกนัชวีติแต่ละราย โดยผู้
ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ ต้องศกึษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ 

8. การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน : 

1.  การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี 

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการจดัส่งรายงานหกเดอืน รายงานประจ าปีของกองทุน ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัเอกสารจากบรษิทัจดัการ 

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ อาจตดิต่อบรษิัทประกนัชวีติเพื่อให้จดัส่งรายงานแสดง
ฐานะการถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

21.  กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ 
หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใชจ้่าย
เกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
ไมส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่
ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน
รวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง 
 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 
 

 
รำยช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีกำรท ำธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทนุเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั 
ตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภำคม  2562 ถึงวนัท่ี  30 เมษำยน  2563 

 
- ไมม่ ี- 

           
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกบักองทุนรวมได้ที ่
บรษิทัจดัการโดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th)  

 
 

 
รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนท่ีบริหำรจดักำรกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล อิควิต้ี ดิวิเดนด ์อินคมั 
1. นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
2. นายวศนิ ปรธิญั, CFA 
3. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA 
4. น.ส.ปุณยนุช บุญยรตัพนัธุ์ 
5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 

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

 

 
รำยงำนรำยละเอียดกำรรบัค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไป 

ท่ีเกิดจำกกำรลงทุน 
- ไมม่ ี- 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสนิใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน)  

14 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั  

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั       

ของธรุกิจกองทนุรวม

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 

 


