
 

 

 

 

 

 

 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 9 ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหำคม 2565 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล บำลำนซ์ อินคมั มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนซ่ึงไม่เกินร้อยละ 79  ของมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ จึงอำจท ำให้กองทุนมี
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนสกลุเงินบำท และสกลุเงินต่ำงประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน  บริษทัจดักำรอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพื่อ
ป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดักำร ซ่ึงพิจำรณำจำกสภำวะของตลำดกำรเงินในขณะนัน้ 
และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทำงของค่ำเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียง เป็นต้น ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้ป้องกนัควำมเส่ียงด้ำนอตัรำ
แลกเปล่ียนทัง้จ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รบัก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต ำ่กว่ำเงินทุนเร่ิมแรกได้       

• กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ ท่ีอำจเกิดขึน้ได้จำกกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดักำรกองทุนเหน็เหมำะสม จึงอำจยงัมีควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอำจท ำให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต ำ่กว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ 
กำรท ำธรุกรรมป้องกนัควำมเส่ียงอำจมีต้นทุน ซ่ึงท ำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจำกต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ำยเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่ำ ชนิดผู้ลงทุน
สถำบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท ำกำรลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนำคตได้ 

• กำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท ำให้ควำมรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภำยนอกแยกออกจำกกนัตำมชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภำยใต้ควำมรบัผิดต่อบคุคลภำยนอกอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

• มูลค่ำหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำเท่ำกนัหรือแตกต่ำงกนัได้ โดยบริษทัจดักำรจะแยกค ำนวณมูลค่ำทรพัยสิ์นของกองทุน
แต่ละชนิด 

• หน่วยลงทุนชนิดขำยคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษทัจดักำรจะน ำเงินค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนทัง้จ ำนวน 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่กำรฝำกเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองของสถำบนัคุ้มครองเงินฝำก จึงมีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนซ่ึง     
ผู้ลงทุนอำจไม่ได้รบัเงินทุนคืนเตม็จ ำนวน 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือช้ีชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วย
ลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถำม   
ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรองถึงควำมถกูต้องของข้อมูล
ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 
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iBALANCED-R) 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ    
บาลานซ ์อนิคมั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED-D) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์
อนิคมั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED-A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิด พรนิซเิพลิ   
บาลานซ ์อนิคมั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บา
ลานซ ์อนิคมั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED-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 บาลานซ ์อนิคมั 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต
ใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย์
กรุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

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



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล บาลานซ ์อนิคมั  2 

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

วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีก่ าหนดในรายละเอยีด
โครงการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทุก
สิน้วนัท าการขายบวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทุกสิน้วนัท าการรบัซือ้คนืหกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนื 
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดใน
หนงัสอืชีช้วนครัง้แรก ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุน
ไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจุบนั  

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิ
ซึง่มมีลูคา่เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง
กบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวน
หน่วยลงทุน  

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัที่
มหีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทั
มหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงนิตามกฎหมายไทย  หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและ 
จดทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ 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    ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์
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บรษิทัประกนัชวีติ  หมายถงึ  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมาย
วา่ ดว้ยการประกนัชวีติและไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ
หลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์
การคา้หลกัทรพัย ์หรอืการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วย
ลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการแต่งตัง้/ยนิยอมใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ใน
การท ารายการลงทุนในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุน
แบบไมเ่ปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus 
Account)  

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  หมายถงึ  กรมธรรมท์ีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็น  
  หลกัฐานวา่ ผูเ้อาประกนัภยัและ บรษิทัประกนัชวีติไดม้กีาร

ท าสญัญาประกนัชวีติและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน 
โดยมกีารตกลงวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะช าระคา่เบีย้ประกนัชวีติ
ใหแ้ก่ บรษิทัประกนัชวีติส าหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อการ
มรณะหรอืการจ่ายเงนิเมือ่มกีารทรงชพี และผูเ้อาประกนัภยั
จะช าระเงนิคา่หน่วยลงทุนเพือ่การลงทุนในกองทุนรวมโดย
ผา่นบรษิทัประกนัชวีติ 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์
“กองทุน buy & hold” กองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สนิที่ลงทุนไว้จนครบ

ก าหนดอายุของทรพัย์สนิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน หรอื
ครบอายขุองกองทุน 

“กองทุนตลาดเงินที่ก าหนดราคาหน่วย
ลงทุนคงที”่ 

กองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนตลาดเงนิตามประกาศ
การลงทนุ ซึง่ก าหนดราคาหน่วยเพือ่การขายและรบัซือ้คนืคงทีต่ลอดเวลา 

“กองทุนปลายทาง” กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีลกัษณะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑโ์ดยครบถว้นดงันี้ 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และใหห้มายความรวมถงึกองทุนทีม่ลีกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผู้
ลงทุน ไมว่่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูแบบอื่นใด เช่น 
กองทุนอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน 
(collective investment scheme) เป็นตน้ 

(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มกีารลงทุนใน
กองทุนตาม (1) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้ 

“การชดเชยราคา” การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายคนืหน่วยทีม่รีาคาหน่วยไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงนิซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่
ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง แทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วย 

“เงนิได้สุทธจิากทรพัย์สนิอื่นที่ได้จากการ
รบัช าระหนี้” 

เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น 
รายไดท้ีเ่กดิจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ ตลอดจนดอกผลทีไ่ด้
จากทรพัย์สนิดงักล่าว และเงนิส ารอง (ถ้าม)ี หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายในการ
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ไดม้า การมไีว ้หรอืการจ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ 
“เงนิส ารอง” จ านวนเงนิทีต่ัง้ส ารองเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการ

รบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 
“เงนิสะสม” เงนิสะสมตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
“เงนิจาก PVD” (1) เงนิที ่RMF รบัโอนจาก PVD  

(2) เงนิตาม (1) ที ่RMF รบัโอนต่อเนื่องจาก RMF อื่น 
(3) ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตาม (1) และ (2) 

“ฐานะการลงทนุสุทธ”ิ มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรพัย์สนิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ
ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี้ 
(1) ตัว๋เงนิคลงั   
(2) พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย   
(3) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ศุกูก หรอืหุน้กู ้ที่

กระทรวงการคลงัหรอืกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย เป็นผูม้ภีาระ
ผกูพนั 

“ตราสารภาครฐัต่างประเทศ” ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยทีร่ฐับาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ 
หรอืองค์การระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตรา
สารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” ตราสารทางการเงนิหรอืสญัญา ซึ่งมขี้อตกลงและเงื่อนไขที่มลีกัษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย โดยสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดงักล่าวมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
(1) ท าให้การช าระหนี้ที่ก าหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือสัญญา

ดงักล่าวไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนเปลีย่นแปลงไปอนัเนื่องมาจากปัจจยั
อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั ้น เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลีย่น ราคาหลกัทรพัย ์หรอืดชันีราคาทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

(2) มลีกัษณะในเชงิเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่ไม่สมัพนัธ์กบัตราสารทาง
การเงนิหรอืสญัญาดงักล่าวอย่างมนียัส าคญั 

(3) เป็นผลให้สถานะความเสีย่งโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงนิ
หรอืสญัญาดงักล่าวเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั 

“บลจ.” บรษิทัหลกัทรพัย์ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ประเภทการ
จดัการกองทุนรวม 

“บรษิทันายหน้า” บุคคลใดบุคคลหนึ่งดงันี้ 
(1) บรษิัทหลกัทรพัย์ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ประเภท

การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์
(2) บุคคลที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท

การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือได้ร ับการจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็น
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ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
“ประกาศที ่ทน. 11/2564” ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์

การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลง
วนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

“ประกาศที ่สน. 9/2564” ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่      
สน. 9/2564  เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั ลงวนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ถา้ม)ี 

“ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื” บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วย แลว้แต่กรณี ของกองทุน 

“ราคาหน่วย” ราคาขายหน่วย หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วย 
“สมดุทะเบยีน” สมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยของกองทุน 
“สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า” สญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอื

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดยีวกนั 

“สทิธเิรยีกรอ้ง” สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิของสถาบนัการเงินตามกฎหมาย
วา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

“average actual leverage” คา่เฉลีย่ของมลูคา่ธุรกรรมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึ่งเป็นดชันีหรอืองค์ประกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่

อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 
“complex strategic investment” นโยบายการลงทุนทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น 
“derivatives” สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
“ETF” กองทุนอทีเีอฟตามประกาศการลงทุน 
“exotic derivatives” สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น 
“LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามประกาศการลงทุน ที่จดัตัง้ขึ้นก่อนวนัที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 
“NAV” มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value) 
“portfolio turnover ratio” ขอ้มลูอตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทุนของกองทุน 
“PVD” กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 
“price index” ดชันีทีส่ะทอ้นความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของ

ดชันี 
“RMF” กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีตามประกาศการลงทุน 
“RMF for PVD” กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพีทีร่บัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
“SSF” กองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศการลงทุน 
“total return index” ดชันีทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์
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1.  ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

1.1. ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั 

1.2. ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Balanced Income Fund  

1.3. ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED 

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 รำคำของหน่วยลงทุน  
 ท่ีเสนอขำย :  

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

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกิน
จ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิ 300 ลา้นบาท 

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 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 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : 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 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : 1.00 บาท 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน  ทัง้นี้         
จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้  หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแหง่ ไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมก่ าหนด  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไมก่ าหนด  

ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมก่ าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไมก่ าหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมก่ าหนด  

2.9 จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไมก่ าหนด  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไมก่ าหนด  

ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมก่ าหนด  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไมก่ าหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุม่   : ไมก่ าหนด  

2.10 มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า  : ไมก่ าหนด 

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 านวนมลูค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ 
หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศให้     
ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการ
ขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลง
เงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

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

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อตอบสนองการลงทุนของผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา และนิตบิุคคล ทีมุ่่งหวงัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและ
สม ่าเสมอ และสามารถรบัความเสีย่งของหลกัทรพัยท์ีล่งทุนได ้โดยกองทุนสามารถลงทุนไดท้ัง้ตราสารทุน และ
ตราสารหนี้ทัง้ในและต่างประเทศ โดยในส่วนของตราสารทุนกองทุนจะน าเงนิลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนใน
หลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานด ีและอกีส่วนหนึ่งจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
และ/หรอืเงนิฝากโดยจะพจิารณาสดัส่วนการลงทุนเพื่อใหเ้หมาะกบัความเสีย่ง และสภาวการณ์แต่ละขณะ โดย
มุง่ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นหลกั 

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  กองทุนผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :  

- ตราสารทุน : ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารทุน 

- ตราสารหนี้ : ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน 
  รวมอสงัหารมิทรพัย/์REITs ไมเ่กนิ 15.00 % ของ NAV 

- กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : ไมก่ าหนดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- หน่วย private equity : ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในหน่วย private equity ไมเ่กนิ 60.00% ของ NAV  

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ 
      เดยีวกนั (Cross Investing Fund) 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งทัง้ใน
และต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ที่มไิด้มวีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non- 
        Hedging) 

        มนีโยบายการลงทนุใน Derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น 

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure Limit : Commitment approach 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน 

3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : มุง่หวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่นไหวตามดชันีชีว้ดั และบาง
โอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสงูกวา่ดชันีชีว้ดั 
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3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

 (1) ผลตอบแทนรวมสุทธขิองดชันีพนัธบตัรรฐับาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA 

          Government Bond Index (1-3 Year) ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 

(2) คา่เฉลีย่ระหวา่งดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พือ่การลงทุนใน 

          อสงัหารมิทรพัย์ 50% + ดชันี FTSE Strait times REIT (TR) 50% ปรบัด้วยต้นทุนป้องกนัความเสี่ยง   
          อตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 25 

(3) ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 

(4) ดชันี MSCI World Net TR USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลีย่นเพอืเทยีบกบัค่า  
    สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 

(5) ดชันีราคาทองค า London PM Fix ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบั 
     คา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ในสดัส่วนรอ้ยละ 5 

มผีลตัง้แต่วนัที ่2 ธ.ค. 2562 เป็นตน้ไป 

ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

1.  การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานทีใ่ชว้ดัผลการด าเนินงานในช่วงแรกอาจท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมดขีึน้เมื่อเปรยีบเทยีบตวัชี้วดัมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มภีาระภาษ ี
ขณะทีต่วัชีว้ดัมาตรฐานใหมค่ านวณจากสมมตฐิานตราสารหนี้ทัง้หมดเสยีภาษ ี

2.  NTR หมายถงึ ผลตอบแทนรวมสุทธหิลงัหกัภาษ ี(Net TRN index) ซึง่จดัท าโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย (ThaiBMA) ตัง้แต่วนัที ่20 สงิหาคม 2562 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและ
เหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลใน
การเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีที่ผูอ้อก
ตัวดัชนีของตัวชี้วดัไม่ได้จัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ: จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ:  

กองทุนรวมทีม่นีโยบายเปิดใหม้กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใตบ้ลจ.เดยีวกนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิทัจดัการ เงนิฝาก และ/หรอืหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นไดท้ัง้ในและต่างประเทศ และ/หรอืหน่วย private 
equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศส านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เหน็ชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยในส่วน
ของการลงทุนในตราสารแห่งทุนจะมีสดัส่วนการลงทุนตัง้แต่ร้อยละ 0-100 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ ซึ่ง
สดัส่วนการลงทุนตามนโยบายดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการตดัสนิใจของผู้จดัการกองทุนตามความเหมาะสมกบั
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดจีากการลงทุน และค านึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้เป็น
ส าคญั  

ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้  ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครฐับาล 
รฐัวสิาหกิจ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของ
ตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยูใ่นอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการไม่เกนิรอ้ยละ 
100 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยหา้มกองทุนรวมปลายทางลงทุนยอ้นกลบัในกองทุนรวมตน้ทาง 
(circle investment) และห้ามกองทุนรวมปลายทางลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการเดยีวกนั (cascade investment)  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยพจิารณาจากสภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เชน่ ทศิทางราคาหลกัทรพัย ์รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้  

ในกรณีที่มกีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจาก
สภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ทศิทางของคา่เงนิ, คา่ใชจ้่ายในการป้องกนั
ความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาจไมป้่องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้ 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ร ับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก ( Issue/Issuer) ต ่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) 
อย่างไรกต็าม กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืตราสารดงักล่าวไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์
สุทธขิองกองทุน  

กองทุนอาจท าธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์หรอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
และ การกูย้มืและการขายโดยมสีญัญาขายคนื (Repo) ลงทุนในตราสารหนี้ทีผู่อ้อกมสีทิธใินการบงัคบัไถ่ถอน
คนืก่อนก าหนด (callable) หรอืตราสารหนี้ทีผู่ถ้อืมสีทิธเิรยีกใหผู้อ้อกช าระหนี้คนืก่อนก าหนด (puttable) โดย
มกีารก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรอืเป็นอตัราทีผ่นัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงนิหรอื
อตัราดอกเบีย้อื่น และไมม่กีารก าหนดเงือ่นไขการจ่ายผลตอบแทนทีอ่า้งองิกบัปัจจยัอา้งองิอื่นเพิม่เตมิ ทัง้นี้ 
จดทะเบยีนกบั ThaiBMA ตามหลกัเกณฑก์ารออกและเสนอขายตราสารหนี้  รวมถงึลงทุนในหลกัทรพัยห์รอื 

ทรพัยส์นิอื่นใด หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

อยา่งไรกด็ ีในกรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไมเ่หมาะสม เชน่ ภาวะตลาดและ
เศรษฐกจิมคีวามผนัผวน เกดิภยัพบิตั ิเกดิเหตุการณ์ไมป่กตติ่างๆ  มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล บาลานซ ์อนิคมั  11 

กบัการลงทุน ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์การเกดิเหตุการณ์ไมป่กตติ่างๆ  ราคา
ตลาดลงอยา่งรุนแรงทีสุ่ดในรอบปีบญัช ี หรอืกรณีอื่นใดทีจ่ะก่อความเสยีหายใหแ้ก่กองทุนโดยรวม เป็นตน้ 
และ/หรอื กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืมเีหตุผลทีจ่ าเป็นและสมควร  และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนั
ท าการ กรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนมาก   ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะที่
กองทุนไมส่ามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดได ้และบรษิทัจดัการจะรายงานการไม่
สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อส านกังาน ก.ล.ต.โดยไมถ่อืว่าผดิเงือ่นไขโครงการ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักฎเกณฑก์ารลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
ปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  
        ลงทุนในต่างประเทศไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 79 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน   

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณี
ทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแก้ไข
หรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหาก
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่กไ้ข เปลีย่นแปลงของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าวโดย
ไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้ถอืหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยภายใต้สถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไมถ่อืวา่เป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่า
ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (transferable securities) 

       1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 
ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขี้อมูลเกี่ยวกบัตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุตธิรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวต้องอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจดัท าตามหลกั
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

   2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
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2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N  
 ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

                 2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

            2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ 
derivatives ตามทีร่ะบุในสว่นที ่6 ขอ้ 1  

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมผีลท าให้กองทุนต้องรบัมอบทรพัย์สนิใด ๆ ทรพัย์สนินัน้ ต้องเป็น
ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถเปลีย่น
มอืได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนที่อาจท าให้
กองทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชีช้วนดว้ย  

2.2.3 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งมขีอ้ก าหนดห้ามเปลี่ยนมือ ผูอ้อก SN ต้องยนิยอมให้กองทุนสามารถไถ่
ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

2.2.4 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ บลจ. ต้องด าเนินการจดัให้มขีอ้ตกลงกับผูอ้อก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  

    2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที ่15 และวนั
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้  ในกรณีที่วนัดังกล่าวเป็นวันหยุดท าการของ บลจ.ให้
ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  

    2.2.4.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN 
ค านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมี
การเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม ่ 

2.2.5 ในกรณีที่เป็น SN ซึ่งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบัติสากล และ บลจ. ต้อง
ด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัตอ่ไปนี้ก่อนการลงทุน  

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายตุธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัที่
ใชใ้นการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มลูทีน่่าเชือ่ถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15  
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          และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็น    
          วนัหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายตุธิรรม ภายใน   
          วนัท าการถดัไป  

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งม ี  
          นยัส าคญั ใหผู้อ้อก SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN มายงั     
          บลจ. ทนัท ี

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย Infra และหน่วย Property 

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
 กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยู่ภำยใต้บงัคบักฎหมำยไทย 

1. กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 

1.1   มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS 
ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

1.2   ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไมใ่ช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
1.2.1   มีการลงทุนในทรพัย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF กองทุนสามารถ

ลงทุนได ้
1.2.2   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วไดผ้ลเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของ MF (Investing Fund) ของกองทุนนัน้ 
1.2.3   มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วไดผ้ลเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ Product Limit ส าหรบัทรพัย์สินที่เป็น SIP ของ MF (Investing 
Fund) นัน้ 

1.2.4   มกีารลงทุนใน Derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ Global Exposure Limit ของ
กองทุนนัน้ 

1.3   ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุน
รวมฟีดเดอร ์

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1  
2.1   มคีุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนด ส าหรบัตราสาร  

 TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
2.2   จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
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7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คู่สญัญา  ต้องเป็นนิตบิุคคลดงันี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมาย
ไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย ์

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 โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศ
ตอ้งม ีCredit Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.2  ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์
บรษิัทเงินทุน หรอืธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุ
คงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 

2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 

2.4 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญา หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ีCredit Rating 
อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer 
Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

2.5   ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มี
ข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้
ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดับแรก หรอื Credit Rating   ระยะยาวที่
เทยีบเคยีงไดก้บั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 
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2.6   ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื   
ที่มขีอ้มูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างองิได้ซึ่งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้
ดงักล่าวตอ้งม ีCredit Rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

2.6.1 มี Credit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 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   ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2   หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักลา่ว 

4.2.2 เป็นการขายตาม Repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของ
กองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3   มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ ณ วนัเริม่ต้นสญัญา ตอ้งมมีูลค่าเป็นไปตามสมการ
การค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

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

ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอื
ตราสารตาม Reverse Repo 

4.4   การด ารงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อ > (มูลค่า Reverse Repo x (1 + discount 
Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีมู่ลค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน (1) 
บรษิัทจดัการต้องเรยีกให้คู่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัย์หรอืตรา
สารที่สามารถใช้ในการท า Reverse Repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มูลค่ารวมของ
หลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อและทรพัย์สินที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวิธีการ
ดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ลูคา่หลกัทรพัย์หรอืตราสารทีซ่ื้อลดลงกว่า
สมการใน ขอ้ 4.4 (1) เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4 (3) 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธ์ตามสมการใน ขอ้ 4.4 (1) แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัย์หรอื
ตราสารที่ซื้อ ณ สิ้นวนั มมีูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount 
Rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซื้อ แลว้แต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณา
ถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา (Counterparty Risk) แล้ว บรษิัทจดัการจะไม่
ด าเนินการตามขอ้ 4.4 (2) กไ็ด ้

4.5   การค านวณมลูคา่ Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
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4.5.1 ค านวณจากราคาซื้อรวมกบัผลประโยชน์ที่กองทุนพงึได้รบัจาก Reverse Repo 
จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุก
ธุรกรรมที่กองทุนมอียู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดให้สามารถ
บงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัย์หรอืตราสารที่ซื้อหรอื
ทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการ
อื่นได ้

4.6   Discount Rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความ
เสีย่งของคูส่ญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำร
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้ร ับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีที่
คู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบ
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  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
หรอืหลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์
โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงนิ บัตรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคาร
พาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน. หรอืธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น เป็นผู้มภีาระ
ผกูพนั  
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3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋
ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอื
เมือ่ไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกูก ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึ่งม ี
Credit Rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 
Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating 
ระยะสัน้ดว้ย 

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. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัย์
ใหแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ที่มรีายชื่ออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2   ด าเนินการให้กองทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดย
วธิอีื่นซึง่จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3   หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถ
บงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได้ เว้นแต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการ
ใหย้มืหลกัทรพัย ์นัน้เอง 

3.4   ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5   ในกรณทีีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋แลกเงนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋แลกเงนิ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื
ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋แลกเงนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 
วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถงึก าหนดใช้เงนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อ
ไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สัญญาใช้เงิน ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี Credit 
Rating  อยา่งหนึ่งอยา่งใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดย
กรณีที่เป็น Issuer Rating ต้องเป็น Credit Rating ที่ได้มา
จากการจดั 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  
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4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สัญญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบั
ระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

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 ดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิค้าหรอืตัวแปรตาม   
1.1 - 1.4 หรอื 1.7  

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7   Underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคา
ของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็น
ทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2.      เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมือ่ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะ
ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

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 ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
เป็น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทน
ซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
เป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ทีอ่ยูภ่ายใต้
การก ากับดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรพัย์และตลาด
หลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ 
WFE  

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลง สนิค้านัน้
ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมี
หน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
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3.1 เป็นดัชนีที่มีการก าหนดวิธีการค านวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ 
Underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการค านวณ และมีการค านวณดัชนีให้เป็น
ปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าว
ตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีที่มกีารกระจายตัวอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที่มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกิน
อตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และ ข้อ 3.2.1.2 ไม่ต้องน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็น
ดชันีราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาที่กองทุนสามารถ
ลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุน
ลงทุนในตราสารหรือสัญญานั ้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทนุนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าที่ได้อย่างอสิระจาก
บรษิัท ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบันดงักล่าวเป็นบรษิัทในเครอืของ บลจ.นัน้ต้องจดัให้มี
มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มูลอย่าง
ทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภัณฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่ง
อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของ
สนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบันหรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
ของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอ้างองิจากรายงาน
ของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิค้าและ
บรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้เหน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถ
สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่เพยีงพอ
ต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้
ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลด
ความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการ
ทราบทุกวนัที่ 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท า
การของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคัญ ให้
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบ
ทนัท ี

6.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิม่เติมส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการต้องปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไข ดงันี้ 

7.1   เขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ Credit Derivatives ที่มลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบั
ธุรกรรมอยา่งหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้าน
เครดติที่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผู้กพนั
ตาม Obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event 
ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ 
Credit Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบก าหนดตามป กติ) ทั ้งนี้  ไม่ว่ า 
Obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
Obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าที่ช าระหนี้
เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ Obligation รายการ
ใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึ่งจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สินทรัพย์รายนั ้น แต่ข้อตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ 
Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่ง
ของสนิทรพัย์อ้างองิที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบัจากสนิทรพัย์
อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมภีาระผูกพนัที่จะจ่ายผลตอบแทนในอตัรา
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คงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามที่จะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง 
(ถา้ม)ี ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความ
เสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรือครบ
ก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ Credit Event) 

7.3   ต้อ งใช้สัญญ ามาต รฐานตามที่ ก าหนดโดย  International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามที่ส านักงานยอมรบั ซึ่งมีข้อตกลงที่มี
ลกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี้หรอืสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า 
ที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสื่อมเสยีไป 

                           7.3.3     ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้  

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุน
เชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั ตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผูกพนัตามข้อตกลงกบักิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย 
private equity ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผูกพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้
ต ่าทีจ่ะลงทุน 

 3.13.2 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดย
วธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ให้ความเหน็ชอบหรือมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น และหากบรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวม
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนภายใต้แนวทางที่แก้ไข เปลี่ยนแปลงของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อื
หน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่
ถอืวา่เป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรอืเป็น
การท าสญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของ
บรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
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ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (transferable securities) 

       1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของภาคผนวกนี้ 
ซึง่มคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3 มขี้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที่
สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลที่เชื่อถอืได้ซึ่งจดัท าตามหลกั
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

 2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N  
  ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

                    2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.1.6 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย  

           2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขเพิม่เตมิดงันี้ 

2.2.1 SN มกีารจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งองิกบั underlying ประเภทเดยีวกบั underlying ของ 
derivatives ตามทีร่ะบุในส่วนที ่6 ขอ้ 1  

2.2.2 หากการลงทนุใน SN จะมผีลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใด ๆ ทรพัยส์นินัน้ ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่ก าหนดโดย 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยส์นิทีส่ามารถ
เปลีย่นมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนทีอ่าจ
ท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย  

2.2.3 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่มขีอ้ก าหนดหา้มเปลีย่นมอื ผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่
ถอน SN ดงักล่าวก่อนครบอาย ุเมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้ 

2.2.4 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 
ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  
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    2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที่ 15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.ใหค้ านวณ
และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  

    2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมนีัยส าคญั ให้ผู้ออก SN 
ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัท ี 

ความในวรรคหนึ่งไมน่ ามาใชบ้งัคบักบักรณีทีเ่ป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบยีนกบั TBMA และมกีาร
เสนอขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม ่ 

2.2.5 ในกรณีทีเ่ป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎวา่ SN นัน้มรีาคาปรากฏในระบบขอ้มลู
ทีน่่าเชือ่ถอืไดซ้ึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิตัสิากล และ บลจ. ตอ้งด าเนินการจดั
ใหม้ขีอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปนี้ก่อนการลงทุน  

2.2.5.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาทีเ่ป็นมลูค่ายุตธิรรมของ SN ซึง่เกดิจากวธิกีารค านวณ เดยีวกบัทีใ่ช้
ในการค านวณราคาทีแ่สดงในระบบขอ้มูลทีน่่าเชื่อถอืดงักล่าว ให ้บลจ. ทุกวนัที ่15 และ
วนัสุดท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดังกล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้
ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรม ภายในวนัท าการถดัไป  

2.2.5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่ง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมนียัส าคญั ใหผู้อ้อก   
          SN สง่ราคาทีเ่ป็นมลูคา่ยตุธิรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัท ี

 ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย Infra และหน่วย Property 

 ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
 กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยู่ภำยใต้บงัคบักฎหมำยต่ำงประเทศ 

 ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้  

 2. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ  

2.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property  

2.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร   
        TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้  

2.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่
ก ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE  

2.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูล 
ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  

  2.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS    
           ต่างประเทศดงักลา่วตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย    
           และการจดัการส าหรบักองทุนเพือ่ผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้  
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 2.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อยา่งเพยีงพอ  
        ทัง้นี้ ตามรายชือ่ประเทศทีส่ านกังานก าหนด  

   2.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากดั
การกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการ
ลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนใน
ทองค าแท่ง)  

2.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP  

2.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  

2.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้  

 ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัยส์นิซึง่เป็น
ประเภทและชนิดเดียวกบัที่ MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้า
ค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

2.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน 
บลจ. ต้องจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุนใน
ลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย  

 2.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 2.1  

   2.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในสว่น 
           ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

   2.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ  

ต้องเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศ
ของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

  9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
          10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 
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ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

               โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  

    โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน  

   1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อยา่งใด
อยา่งหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
1.2 อตัราดอกเบีย้ 
1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4 เครดติ เชน่ Credit Rating  หรอื Credit Event เป็นตน้ 
1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ์ ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที่มอีงค์ประกอบเป็นสนิค้าหรอืตวัแปรตาม 

1.1 - 1.4 หรอื 1.7  
1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่้างองิดงักล่าวต้องเป็น
ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures Price) เท่านัน้ ทัง้นี้ 
ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว 
ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย 

   2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมือ่ 

2.1 ก รณี  MF ได้ ร ะบุ เกี่ ย วกับ ก ารล งทุ น ใน  Derivatives และ  Underlying ขอ ง 
Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

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 ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มกีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึ้น 
ตวัแทนซือ้ขาย Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมคีู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Derivatives ที่
อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืที่เป็น
สมาชกิของ WFE  

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สุดลง สนิคา้
นัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสีทิธริบั
มอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

  3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล บาลานซ ์อนิคมั  26 

ในกรณทีี ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ 
Underlying หรอืปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็น
ปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้  Underlying หรอืปัจจยั
ดงักลา่วตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีที่มกีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที่มลีกัษณะใดลกัษณะ
หนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนัก ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีที่องค์ประกอบตวัใดตัวหนึ่งมีน ้าหนัก ≤ 35% ของน ้าหนัก
ทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอื่นต้องมนี ้าหนักไม่
เกนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน า
องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอื
เป็นดชันีราคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3   ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถ
ลงทุนไดโ้ดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (Pro Rata) เสมือนหนึ่งว่า
กองทุนลงทุนในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชื่อถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ
จากบรษิทั ทัง้นี้ หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ. บลจ. นัน้
ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ๆอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อทีม่กีารเสนอขอ้มูล
อยา่งทนัเหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีที่เป็นดชันีกลุ่มสนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณจากตวัแปรอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรอืหลายอยา่งดงันี้ 

3.5.1 ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures 
Price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสินค้าโภคภัณฑ์ที่ค านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของสนิคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก
รายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจาก
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ราคาสนิคา้และบรกิารที่ บรษิทัจดัการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าวธิกีารค านวณของผูพ้ฒันา
ดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลด
ความเสี่ยง การลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

 บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัท
จดัการทราบทุกวนัที่ 15 และวนัสุดท้ายของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าว
เป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ให้ค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวนัท าการ
ถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั   
ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บริษัท
จดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมให้มกีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอ
ได ้

7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไข ดงันี้ 

7.1   เขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2   เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีง
กบัธุรกรรมอยา่งหนึ่งอย่างใด ดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเสีย่ง
ดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม obligation ของ
ผู้ผูกพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความ
เสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตามขอ้ตกลงซื้อประกนัความเสีย่งเมื่อ
เกิด Credit Event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบ
ก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด Credit Event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวนัครบ
ก าหนดตามปกติ)  ทัง้นี้ ไม่ว่า obligation จะมเีพยีงรายการเดียว (Single 
Name Credit Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึง่ก าหนดให้
ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนี้ เมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกับ 
obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) 
หรอืเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม 
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obligation ซึ่งจะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสนิทรพัย์รายนัน้ แต่
ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั obligation ทุกรายการ
ในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกัน
ความเสี่ยงของสนิทรพัย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รบัจากสนิทรพัย์อ้างองิ โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผูกพนัที่จะ
จ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที่หรอือตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบี้ย
ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์
อา้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ื้อประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ทีเ่พิม่ขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยอ์้างองิใหก้บัผูข้ายประกนั
ความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกดิ Credit Event) 

7.3   ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านักงานยอมรบั ซึ่งมขีอ้ตกลงที่
มลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที ่Credit Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้  

กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ ิใช่รายย่อยหรอืกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ให้ บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการลงทุน
เชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั ตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

ในกรณีกองทุนรวมเข้าผูกพันตามข้อตกลงกับกิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให้ บลจ.ลงทุนในหน่วย 
private equity ได ้โดยตอ้งไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกว่าขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่า
ทีจ่ะลงทุน 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม:  

  บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิ
ของกองทุนรวม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 
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ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating  อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ้น
ไป 

 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมCีredit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 1 
หรอื 3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ที ่1 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผู้รบัฝาก
หรอืผูอ้อกตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment 
Grade   

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอื
ตราสารทีร่ฐับาลเป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรอืผูม้ ี
ภาระผูกพนัมภีูมลิ าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit 
Rating  แบบ National Scale และประเทศนัน้ ๆ ต้องม ี
Credit Rating  ในระดับที่สามารถลงทุนได้ Investment 
Grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ผู้
ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ร ับอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการ
ทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบแสดง
ร า ย ก า ร ข้ อ มู ล ก า ร เส น อ ข า ย
หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวัน
ช าระ ≤397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนที่
ไม่ได้มลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

 5.2.3.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิ  

 5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

ไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุนใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู ่ 
 อาศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด 
และขนาดยอ่มแหง่ประเทศ
ไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การส่งออกและ  
 น าเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศ
ไทย 

                5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating  อยูใ่นระดบั Investment 
Grade 

5.5   ในกรณทีีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 
397 วนั นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรอือยูใ่นระบบของ Regulated Market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดาน
ซื้อขาย หลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักท รัพ ย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อก
ตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจ
ท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรพัย์ซื้อ
ขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบรษิัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
ซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวซื้อขายในกระดาน
ซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักท รัพ ย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทัทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรอืใน

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงันี้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  10% หรอื 

(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิใน Benchmark +5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีน
ซือ้ขายตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้
ในต่างประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 
Investment Grade 

6.4.3 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอยา่ง
หนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน 
SET ห รือ ใน ต ล าด ซื้ อ ข าย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็น
การทัว่ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ Filing 

6.4.3.3 ใน ก รณี ที่ เ ป็ น ต ร าส า รที่ มี
ก าหนดวนัช าระหนี้ ≤ 397 วนั 
นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มี
ลั ก ษ ณ ะต าม  6.4.3.1 ห รื อ 
6.4.3.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตรา
สารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 
5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิ
ระหวา่งประเทศที่
ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะท านอง
เดยีวกบับุคคล                                               
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนั
ช าระหนี้ > 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน 
ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ 
Regulated Market 

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative 
Warrants) ทีม่ ีIssuer Rating อยูใ่นระดบั 
Investment Grade 

6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating  
อยูใ่นระดบั Investment Grade 

6.6.1  Reverse Repo 

6.6.2  OTC Derivatives 

6.7   หน่วย Infra และหน่วย property ที่มลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 

6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื่ อการจดทะเบียนซื้ อขายใน
กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ส าหรับผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงห น่วยดังกล่ าวที่ อยู่ ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการ
เพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อ
ขาย ใน  SET หรือ ในตลาดซื้ อข าย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานอสงัหารมิทรพัย์ หรอืสิทธิการ
เช่า แล้วแต่กรณี  (Diversified Fund) 
ตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนด 

6.8   หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขาย
หรอือยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อ
ขายในกระดานซื้อขายหลักทรพัย์ส าหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย 
private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุที่อาจท าให้มกีารเพกิถอนหน่วยดงักล่าว
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

6.9   หน่วย CIS ตามที่ระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 
ข้อ  2 ห รือ  3.13.2 ส่ วน ที่  2 ข้ อ  2 ที่ จ ด
ทะเบียนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลักทรัพย์ ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET 
หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน 
SET ห รือ ใน ต ล าด ซื้ อ ข าย ห ลั ก ท รัพ ย์
ต่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มี
ลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน อสงัหารมิทรพัย์ หรอืสทิธกิารเช่าแล้ว แต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด และมลีกัษณะตาม 6.7.1   

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 
(SIP) 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั Single Entity Limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ใน
กลุ่มกิจการเดียวกันหรอืการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group Limit 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุ 

2. Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื 
P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึง
สาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้
ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี้ 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย  
      เฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์า
จากคูส่ญัญาตาม Reverse Repo หรอื 
Securities Lending หรอื Derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่
เป็น MF ที่มอีายุโครงการ < 1 ปี   ให้เฉลี่ยตาม
รอบอายกุองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายุกองทุน  คงเหลอื ≤ 6 
เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่อีายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1 B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอื

แต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนื
ผูอ้อกตราสารได ้ 

2.2 SN (แต่ไมร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบยีนกบั 
TBMA และมกีารเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตละการอนุญาต
ใหเ้สนอขายตราสารหนี้ทีอ่อกใหม)่  

2.3 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่ ี
     ระยะเวลาการฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึง 
     ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มลีกัษณะ 
     ครบถว้นดงันี้ 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

 

3 Reverse Repo ไมเ่กนิ 25% 

4 Securities Lending ไมเ่กนิ 25% 

5 หน่วย Property ไมเ่กนิ 15% 

6 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

6.1  ทรพัยส์นิตามขอ้ 8 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วน

ทุกประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 15% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

การลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สิน
หรอืคูส่ญัญา (Single Entity Limit) 

6.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel 
lII  ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/
หรอืผู้ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทุน
ได ้(non-Investment Grade / unrated) 

7 Derivatives ดงันี้ 

7.1  การเขา้ท าธุรกรรมDerivatives ทีม่ ี     
      วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง  
      (Hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู่ 

 7.2  การเข้าท าธุรกรรม Derivatives ที่มิใช่เพื่อ 
      การลดความเสีย่ง (Non-hedging) 

Global Exposure Limit 

7.2.1  กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากัด  Net Exposure ที่ เกิ ด จ ากก ารล งทุ น ใน 
Derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ NAV 

7.2.2  กรณี MF มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากัด  Net Exposure ที่ เกิ ด จ ากก ารล งทุ น ใน 
Derivatives โดยมูลค่าความเสยีหายสูงสุด (value-
at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี้ 

(1)  Absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) Relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ  
     Benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น” หมายความวา่การ
ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีลยุทธแ์บบซบัซอ้น 
(Complex Strategic Investment) หรอืการลงทุนในสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (Exotic Derivatives) 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มี
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั Product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% 
ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel 
III และศุกกูของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตราสารหนี้
ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่ เกิน  1 ใน  3 ข อ งมู ลค่ าหนี้ สิน ท างก ารเงิน 
(financial liability)* ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามที่
เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสุด ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทาง
การเงนิทีอ่อกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป 
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน า
มูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดด้วยก็ได้โดย
ขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูลที่มกีาร
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่
มีหนี้ สินทางการเงินตามที่ เปิดเผยในงบการเงิน
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด ให้ใช้อตัราส่วนไม่
เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้อนี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ใน
กรณี ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็น
ตราสารทีอ่อกใหม่และม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่า
กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. 
รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออก
และเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เว้นแต่
กรณี ที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พจิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้
กบักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้) 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ  
  สถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
แหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย  



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล บาลานซ ์อนิคมั  37 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็น
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 ของกองทุนที่มีลักษณะ 
       ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

  (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นทีบ่ลจ.เดยีวกนั   
       เป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของ
กองทุน infra ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของ
กองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังาน 

(1) มขีนาดเลก็ 

(2) จดัตัง้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ
กองทุน Property ที่ออกหน่วยนั ้น เว้นแต่ เป็นหน่วย 
Property ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน 

(1)    มขีนาดเลก็ 

(2)    จดัตัง้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3)    เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

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

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 
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หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (Financial Liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้
จดัท า งบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ใน ระดับ สากล  เช่ น  International Financial Reporting Standards (IFRS) ห รือ  United States  Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้อกีต่อไป บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ
และจดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้อง
ไมเ่กนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิ หรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิมคีุณสมบตัิ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ 
จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่
ทรพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิด้เกดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 
3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ 
ลงทุนทีก่ าหนดเวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 3 

(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณ
ตามประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข) ภายใน 90วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) (ก) 
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   (4) เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ
นบัแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทั
จดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว  

 (5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีใน
กจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) 
(3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย
ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านักงาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรอืลดการมีอ านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

3. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่
ต่อมาปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุน
ได ้บรษิทัอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียูเ่ดมินัน้ เวน้แต่กรณี
ตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหวา่งระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนตาม
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

(3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 3 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

 4. ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ การลงทุน  
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าว 
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัทจดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง 
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่อง 
ดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้ง 
แก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ 
สามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทั  
    จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

 (1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ แลว้แต่ 
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กรณี ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไว ้ 
ทีบ่รษิทัจดัการ 

  (2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการ  
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2. ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 
90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการ
จะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้
ทางบรษิทัจดัการจะไม่นบัช่วงระยะเวลาระหว่างรอลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม หรอืในชว่งระยะเวลา 
ทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงที่ผูล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอื
มกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถึงประโยชน์ผู้
ลงทุนเป็นส าคญั  
ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธิ
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะ
มผีลใช้บงัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวต้องมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุ รวมทัง้เมื่อ
ได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบ ริษัทจัดการต้องงดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมี
ผลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้ังคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.    กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี

4.2 ประเภทการแบ่งชนดิหน่วยลงทุน : 
-คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
-สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 
กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ย่อ : PRINCIPAL iBALANCED-R) :  
 เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วย

ลงทุนอตัโนมตั ิ 
2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED-D) :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอ
จากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้ร ับสิทธิพิเศษทางภาษี  หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด 

3. ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED-A) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED-I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  
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 เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล 
รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL iBALANCED-C) :  
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/สถาบนัที่บรษิัทจดัการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่ม
กองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนส่วนบุคคล และผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (Unit  
Linked) ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เป็นตน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจาก
การลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) (บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธสิ าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเท่านัน้)  
โดยเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภท
กลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพือ่ลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่มได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอยีดล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีก่องทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วย
ลงทุนชนิดทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพือ่เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

5.  กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1.   ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

  - บรษิทัจดัการ 

  - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2.   รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคย
เปิดบญัชกีองทุนรวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิัทจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวน
ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบัญชี
กองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท า
การ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็น
อยา่งอื่น  
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กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดำ  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณหส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

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 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน  ได้แก่  ห น่วยลงทุ นชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า หน่วยลงทุนชนิด       
ผูล้งทุนสถาบนั และหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และน าส่งไดท้ี ่ 

(1)  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

(2)  ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชีกองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ตามเงื่อนไขที่
ระบุในขอ้ 8.2 วรรค 1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

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

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนเงนิทุน
โครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 
บาทต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยมูลค่าการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 
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กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

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

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิทัจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

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

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีออมทรพัย์ ชื่อบญัช ี
“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั” 

(3) บญัชอีื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไว้ในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่ถอืว่า
เป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ
เรยีกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิบริษัทจัดการจะยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการที่
บรษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3.  เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทาง
โทรสาร  

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบรษิัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซิเพิล บาลานซ ์
อินคัม” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วันท าการนับแต่วันที่ที่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

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

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยโดยรวม  

5.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทนุ 

5.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และ
บรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท า
รายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อแล้ว สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น 
หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิ
หรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิทั
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กบัผู้สัง่ซื้อนัน้ หรอืกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต ์
บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.3.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอื
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่
ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนโดยพิจารณาตามวนัที่สัง่ซื้อ และได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็ม
จ านวนแลว้  

5.2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3 ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของ
บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ที่ได้ระบุในใบ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยพิจารณาตามวนัที่ได้รบัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

5.2.4.4 บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้
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มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต้่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดย
ใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่า
ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุน
ไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้ห้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่
บรษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.2.4.5  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏ
กรณีดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

(1)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให ้      
ผูล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

(2) ในกรณีที่จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาทและบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัตัง้กองทุนไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณายุตกิารจ าหน่ายหน่วยลงทุนและให้
ถอืวา่การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

(3) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิ
กวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หม 

(4) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิัทจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วย
ลงทุนนั ้น  และให้การอนุมัติจัดตั ้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามข้อ 5.2.5.1 
ภายใน 15 วนันับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว และคนืเงนิ
ค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัทจดัการ
ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อันเนื่องจากความ
ผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ
เจด็ครึง่ต่อปีนับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิคา่จองซื้อ
จนครบถว้น 
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 เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคา
ตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

 ทัง้นี้  บรษิัทจดัการจะด าเนินการคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น    
เว้นแต่ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหรือเห็นชอบให้บรษิัทจัดการ
ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็น
เหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการ
จะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มี
ดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าว
ไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทนุ  

 บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอื
กรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวิธีการในค าขอเปิดบัญชี
กองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ย
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงนิดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัท
จดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิีการซือ้หน่วยลงทุน เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอื
ยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทนุดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การ
บรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เชน่  
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-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller 
Machine) (ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

  2.3   การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
 อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลู
ไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
แก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจริง และเอกสาร
ทัง้หมดให้บรษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสาร
นัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการ
ไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุน
ไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร  

6.  กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.1.    ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

   - บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2.    รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท า
การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคย
เปิดบญัชกีองทุนรวม)  

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวน
สว่นสรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะ
ลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน  
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ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้
ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและ
เวลาท าการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.1.2  ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุน
รวมโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้  เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดำ  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล  

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล  

• ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

    6.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง 
   โทรสารได ้หรอื  

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะก าหนด        
วนัเริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดย         
ปิดประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล บาลานซ ์อนิคมั  49 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า  

โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
(ถา้ม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพือ่ความเหมาะสม หรอืเพือ่ประโยชน์แก่กองทุนรวม 

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้
ท าการ ขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน 
ได้แก่ หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท หน่วยลงทุน
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่ต ่ ากว่า 1,000 บาท  ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ต ่ ากว่า 1,000 
บาท หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ต ่ากว่า 50,000,000 บาท หน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม : ไมต่ ่ากวา่ 1 บาท    

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้
ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจดัการเพื่อซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุ
ในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดย
ช าระด้วยเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หักบัญชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อ
เขา้บญัชกีระแสรายวนั ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่
ไมใ่ชธ่นาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพือ่เขา้บญัชกีระแสรายวนั 
ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน” 

(3) บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไม่
ถอืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงินสด บริษัทจัดการ
จะต้องสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิ
บรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มบีญัชีกองทุนกับบรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้ม
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หลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3.  เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซื้อเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐาน 
ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทนุ  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และ
บรษิัทจดัการได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท า
รายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้
หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ
ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เว้น
แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

 ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธ
การจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะ
ระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรอื
ดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรอื
ดราฟตน์ัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้สัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อ
ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการ
ตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

    6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์
และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและได้ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจัดการจะพิจารณา
จดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ 
(Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิ
คา่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทั
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จดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวน
เงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้ว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวัน
ท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่
ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อ
ชือ่เสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ  

6.2.4.5  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 
ใน 3 ของหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5     การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วย  
 ลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทั  
 จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อ 
 หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15   
 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทั
จดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  
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2. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารซื้อ
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1  การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  

2.2  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุ
ใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน 

2.3  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม
ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เชน่  

-  การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine)   
(ถา้ม)ี  

-  บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี  

-  อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี  

-  บตัรเครดติ (Credit Card) (ถา้ม)ี 

-  สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดยการให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

2.4  การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี ่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนืทีใ่ช้
ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่า
ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บริษัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั
จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร  
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มี
การท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใิน
การขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

7.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการ
ชัว่คราว อนัเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่
ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่ ีความจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

6.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.  กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:   

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 15 วนัท า
การนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไมม่ ี

ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมม่ ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมม่ ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไมม่ ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดตามชว่งเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชี
ทีจ่ะจ่ายเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิคา่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
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7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

  7.4.1.1 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมาย
ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปี
ละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมี
ผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชือ่อยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการ
ลงทุนสุทธิบวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไมเ่กนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู ่ณ ขณะนัน้  

บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชือ่อยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตาม 

สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่า
หน่วยลงทุนนัน้อาจจะตอ้งถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้
จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐั
ระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิด
บญัชกีองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิด 

บญัชกีองทุนดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ให้
ความยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการจะใช้รายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วย
ลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวนัท าการขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ
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    7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิาร
ของบรษิัทจดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน 
“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการ
ก าหนด  เมื่อบรษิัทจดัการได้ด าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิที่ได้เมื่อ
เป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิกีารและบุคคลที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไดแ้สดงความประสงคแ์ลว้ บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทั
จดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหถ้อืวา่ตนไดร้บัเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิัทจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน”มผีลให้บงัคบัใช้ตัง้แต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน” และให้มีผลใช้บังคบัไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้ง
ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสำรประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ ำนงกำรจ่ำยเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสำร
อ่ืนท่ีบริษทัจดักำรก ำหนด  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคล
ธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็นนิติ
บุคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ 
บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบไว้กับ
บรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอื
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงในการท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)  หรอืเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรอืการ



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล บาลานซ ์อนิคมั  56 

ตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และให้ถือว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแลว้ โดยไม่ถือว่าบรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่
อย่างใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ 
บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ม ี   

ชนิดสะสมมลูคา่  : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุปกต ิ

บรษิทัจดัการจะเปิดใหผู้ถ้อืหน่วยสามารถขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.   

7.4.2.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐาน
การขายคนืซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

2)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วย
ลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถขอรับใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวันและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัท
จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสำรประกอบกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

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 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และหลกัฐานการขาย
คนืซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในข้อ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนปกต ิ 

รำคำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้
วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วย
ลงทุนที่ใช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ้นวนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัด้วย
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนไมต่ ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

7.4.2.2  การช าระคา่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้บัรวมวนัหยดุท า
การของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิ
การจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการช าระราคา เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต 
บรษิัทจดัการจะช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณ
มูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การช าระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิ
ค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทั
จดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามทีผู่้
ถอืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวิธีการที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่้
ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการ
ไมส่ามารถช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้
สัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว
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ดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2.3  เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทั
จดัการไดร้บัและไดท้ ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
มจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนที่
สัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอื
มลูค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการ
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่า
กว่ามูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) 
บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม
จ านวนทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมลูค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืน
สมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนื
หน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลา
การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วย
ลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็
สิน้การค านวณดงักล่าว 

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงิน บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

4. ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบั
เอกสารแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องได้รบัการอนุมตัิจาก
บรษิทัจดัการ 

7.4.2.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนโดย
ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
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ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับ
แต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท า
การของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิ
การจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และ
หรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” 

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 

7.4.2.5  เงือ่นไขอื่น ๆ 

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนัก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อ
เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
การบรกิาร ธุรกรรมที่ใช้วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน 
เชน่  

- การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic 
Teller Machine) (ถา้ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอรเ์น็ต (Internet) (ถา้ม)ี 

- สือ่อื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การให้บริการดังกล่ าวจะเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุญาตใหท้ าได ้
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3. กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูล
ไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ข
หรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการขาย
คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้  ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตัวจริง และเอกสาร
ทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ 
และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผู้สัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ได้
ร ับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัทจดัการด าเนินการตามข้อมูลที่ ได้รบัทาง
โทรสาร 

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่
ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอด
คงเหลอืโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

7.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอื
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของ
กองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการ
ให้บริการของผู้ให้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
ทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าว
ได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้  ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัท าการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิัทจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวที่เวปไซต์ของบรษิัท
จดัการ เพือ่แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ : ทุกวนัท าการ; ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่ง
ค าสัง่ขายคนืล่วงหน้า และหลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าไม่ซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร 
วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 
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7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมต่อ้งแจง้ 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และ
หลกัฐานการขายคืนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วธิีการ วนัเวลา และวนัท าการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืตามราคาหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนนัน้  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  รายละเอยีดตามขอ้ 7.4.2.5 ขอ้ 1   

2.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยดุรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8.   กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามเงื่อนไขการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 5.2.2 วธิกีาร 
วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการ มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชีช้วน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้ง
เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสาร
ประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  
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(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวม
โดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหัวขอ้ 
การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่าง
อื่น)  

 8.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

8.2.2.1  วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

ในกรณีทีไ่ดร้บัเงนิจากการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัจดัการจะด าเนินการ
น าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนทัง้หมด เพื่อสบัเปลี่ยนไปยัง
กองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ เมื่อได้รบัเงนิจากการขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

- กรณีปกต ิ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่น
ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สามารถสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร
อื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการ
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัท
จดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื และบรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่
ระบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทัจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

กรณีกองทนุน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

-  กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดต้นทาง และเงื่อนไขการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

-  กรณีปกต ิ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใตก้าร
จดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คูม่อืผูล้งทุน  
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทุน
รวม)  
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ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ หรอืชอ่งทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 
และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้ม
เอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื เมือ่บรษิทัจดัการไดท้ ารายการ
สบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อม
แนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการ
เปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะ
ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

8.2.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคลอ้งกบัเงือ่นไขวนัและเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และ
เงือ่นไขของกองทุนเปิดอื่นทีเ่ป็นกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และหลกัฐานการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร 
วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ   

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

- กรณีอตัโนมตั ิ 

สอดคล้องกบัเงื่อนไขของกองทุนเปิดอื่นที่เป็นกองทุนเปิดตน้ทาง และเงื่อนไขวนัและ
เวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง  

- กรณีปกต ิ

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทุน 
ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิัทจดัการก าหนดให้วันท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการ
ทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัเริม่ท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ 
ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  
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ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

  8.2.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนต้นทำง  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการ ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสาร 

อื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบร้อย
แลว้ หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลำยทำง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่
ค านวณได้ ณ สิน้วนัท าการ หลงัจากที่บรษิทัจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสาร
อื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ยค่าธรรมเนียม
การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เงือ่นไขในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1.  กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
โดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หากไม่
สามารถเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งจากผูถ้ือหน่วยลงทุนได้
ตามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงือ่นไขอ่ืน ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
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1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรม
ทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น 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 าได ้ 

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อ
ความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3.  บรษิทัจดัการจะไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขาย
คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรอื ในกรณีที่
บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
แจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  

9. กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ
ใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 
(1) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ  
    อื่นนัน้ไปช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ  
(2) บรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ  

   (3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้ 

 10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดได้
อยา่งสมเหตุสมผล หรอื  
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(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิทัจดัการ
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมี
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่อง
ดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของ
การเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการ
รบัรองขอ้มูลจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนื
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

 11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  
11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไมข่าย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่

ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไดร้บัไว้แล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณี
ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใด
กรณีหนึ่งดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 1 วนั
ท าการ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิด
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้    
   เกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัส าคญั 
   (ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกต ิ   

  ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์  
  แหง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม 
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(ข)  มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสรแีละท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตาม
ก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและ
ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าที่เป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้ี
อ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวม
ภายใต้การจดัการของตนอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะหรรมการก าหับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจัดจ าหน่ายที่เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่กระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบั
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย
หรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้
เปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวม
เปิดนัน้ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) เกินหนึ่งวนัท าการ ให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการ
ก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถงึการเปิด
ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป
ใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่
ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้
หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ี่ไดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้
เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เว้นแต่จะไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงือ่นไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  

      14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : 

        1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไมจ่่าย  

        2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล จ่าย  

        3. ชนิดสะสมมลูคา่ ไมจ่่าย  

        4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ่าย  

        5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไมจ่่าย  

        14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : 
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1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตาม
ชว่งเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่
กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลนัน้ 

   2. การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล 
เพือ่ไมใ่หข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล
ของกองทุนในอนาคต  

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มลู
เกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของ
กองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  
(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถทราบได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภท  
     สถาบนั  
(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 
    ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่อาจจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ด้วย
วธิกีารที่ต่างกนัส าหรบัหน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลทีข่ายในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดนัน้  

15.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุม่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:   

   ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูคา่ :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ทัง้นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดยีวกนั (กองทุน
ปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไมเ่รยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการซ ้าซอ้นกบักองทุนปลายทาง 
เช่น หากกองทุนต้นทางมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ1,000 ล้านบาท และจดัสรรการลงทุนไปยงั
กองทุนปลายทางจ านวน 100 ล้านบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการ
จากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางก าหนดเท่านั ้น โดยกองทุน
ปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

15.2.2.  คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:   

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูคา่ :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

 15.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

ชนิดสะสมมลูคา่ :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  
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ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มลูค่าทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ 
วนัทีค่ านวณ  

15.2.4.   คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไมม่ ี 

15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 

15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอื่นๆ :  

 ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น 

 ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  คา่ใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัตัง้กองทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอ
ขายครัง้แรก ซึง่เรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ โดย
ทางบญัชจีะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีน 
คา่ทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัติามกฎหมาย ก.ล.ต. และคา่ใชจ้่ายต่างๆทีจ่่ายจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายใน
การจดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการ
ลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ 
คา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเรยีกเกบ็จากกองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4.  คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเชน่ 

4.1    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น 
คา่นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษ ีค่าอากรแสตมป์ คา่ใชจ้่าย
ในการโอนหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย ์
ค่าใชจ้่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุน้กู ้ค่าใชจ้่ายในการโอน
และรบัโอนหลักทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรพัย ์
คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดที่ท าใหก้องทุน
สามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2    ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ย วเนื่ องกับการจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบญัชี
กองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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4.3    คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่า
ผลิต และน าส่งค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บตัร
ตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้า
ม)ี รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัท าและ
ผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4    ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5    คา่ใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด 
เช่น หนังสอื ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน 
รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุ นรวม เพื่ อน าส่งแก่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6   ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจัดการและการด าเนินงาน
ของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.8    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทาง
กฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม 
สัญญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิ
จากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้
ใหบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

4.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น 
สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการตดิตามทวงถาม
หนี้สนิของกองทุน  

5.   ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่า
ประกาศหนังสอืพมิพ์ ค่าเดนิทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามที่จ่าย
จรงิ  

6.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การสอบบญัชเีมือ่เลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหวา่งการช าระบญัชี
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กองทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็
ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิ
กองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้ง
บรษิัทจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรยีกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อได้รบัค าสัง่จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อ
แจง้ขา่วสารขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืกองทุน
โดยรวม รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยมืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขาย
โดยมสีญัญาซื้อคนืเมือ่บรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิด
เป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์
ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:   

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  
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ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

  รายละเอยีดเพิม่เตมิ  
  ทัง้นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการเดยีวกนั (กองทุน   
  ปลายทาง) บรษิทัจดัการจะไมเ่รยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นกบักองทุน   
  ปลายทาง เช่น หากกองทุนตน้ทางมมีลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ1,000 ลา้นบาท และจดัสรรการ   
  ลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการ   
  ขายหน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 ลา้นบาท ในอตัราทีก่องทุนตน้ทางก าหนดเท่านัน้ โดย   
  กองทุนปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนเพิม่เตมิอกี เป็นตน้  

15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:   

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมลูคา่ :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07  ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ  

ทัง้นี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกนั (กองทุน
ปลายทาง) บรษิัทจดัการจะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ1,000 ล้านบาท และจดัสรร
การลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจ านวน 100 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงนิลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอตัราที่กองทุนต้นทางก าหนด
เท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหน่วย
ลงทุนเพิม่เตมิอกี เป็นตน้ 

15.3.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

      ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วย   
      ลงทุน 

   ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

   ชนิดสะสมมลูคา่ : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลำยทำง :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 

 15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วย  
 ลงทุน 

 ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 ชนิดสะสมมลูค่า : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทำง :  

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วย  
 ลงทุน 

 ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 ชนิดสะสมมลูค่า : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราเดยีวกบัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

 15.3.4.   คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

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 
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) :    
ไมม่ ี 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

  ตามทีจ่่ายจรงิ  

  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

  1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

      ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  
          ตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

  2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เมือ่มกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

 กรณีเป็นกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง :  

 ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 โดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก  

 กรณีเป็นกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง :  

 ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.33 โดยค านวณเขา้ไปในราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้  

ทัง้นี้  บริษัทจัดการสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรพัย์ให้
สอดคล้องกบัอตัราค่านายหน้าในการซื้อขายหลกัทรพัย ์โดยจะประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ 
ที่ท าการทุนแห่งของบรษิัทจดัการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุนแห่งของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือที ่
www.principal.th 

3.  บรษิัทจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียน
ด าเนินการ ใด ๆ ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบรษิัท
จดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผู้
ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น 
หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิคา่ธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

หรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะ
ดงักล่าว  

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้
ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทาง
การซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูล
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ดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าว
บรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ทีท่ าการของบรษิทั
จดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์
ของบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน 
และ หวัขอ้คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

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

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิ 
ในทางบญัชบีรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุน
เฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง   

4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อย
กวา่ 50 ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีลูคา่ลดลงน้อยกวา่ 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีก
เกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้  

4.1 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่
บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณ
ตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการใน
อตัราทีแ่สดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรอื
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ 
โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไว้  
ในโครงการและได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
ทัง้นี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวธิีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบ
ขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  
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การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่ส านกังานใหค้วามเหน็ชอบ
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดงักล่าวเมือ่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่ง
แลว้  

  2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 
    ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิาง   
    ธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า 
    อยา่งทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอยา่ง 
    น้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่น 
    การซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
    หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขัน้สูงของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถ
กระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม
ประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตาม
หลกัเกณฑด์งันี้  

(ก) ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของ
อตัราขัน้สูงดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัรา
ขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมติ
พเิศษ” ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว  

15.6.  หมายเหตุ : รายละเอยีดตามขอ้ 15.4 

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

16.1.  วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ 

16.2.  เงือ่นไขพเิศษ :  

1.  บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด และตามทีส่มาคม
บรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

1.1 มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
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1.3 มลูคา่หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  

1.4 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่ 

1.5 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่า
ไมเ่ท่ากนั  

มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกดิจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วน
ตามสดัส่วนมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวมในส่วนที่ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใช้
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้  หากข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อัตรา
แลกเปลี่ยนจาก APEX ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลา
ประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดที่มกีารเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็น
เกณฑใ์นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไป
ตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

ส าหรบัการค านวณมูลค่ายุติธรรมของตราสารลงทุนที่มอีายุไม่เกิน 90 วนั ประเภทมดีอกเบี้ย 
บรษิทัจดัการจะค านวณโดยใชมู้ลค่าเงนิต้นบวกดอกเบี้ยคา้งรบัจนถงึวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุนรวม  กรณีเป็นตราสารประเภทมีส่วนลด ใหใ้ชร้าคาทุนตดัจ าหน่าย (Amortized 
Cost) เป็นมลูค่าเงนิตน้   โดยวธิกีารตดัจ าหน่ายใหใ้ชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิหรอืวธิอีื่นทีใ่หผ้ล
ไมต่่างจากวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอย่างมนียัส าคญั 

วิธีกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการ
ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิโดยรวมของ
กองทุน และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วนของมลูคา่ทรพัยส์นิ 

สุทธขิองวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
จะเฉลีย่โดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขาย
หน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการ
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เงนิปันผลที่จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงั
หกัคา่ธรรมเนียมและมลูคา่หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ มูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะตอ้งมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย ์การ
ปันสว่นรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ตวัอย่ำงกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ  
ตวัอยา่งที ่1 การค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธวินัแรก  
มูลค่าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 
1.ชนิดสะสมมูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 4.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่
เปิดบรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสม
มลูคา่ 500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบัน และ
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ในวนัก่อนหน้า โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 40,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ จ านวน 600,000 
บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 
1,200,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 200,000 บาท 
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ตวัอยา่งที ่3  
มรีายการ ซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า จ านวน 120,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 500,000 
บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซือ้หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
จ านวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้
วนันี้จ านวน 150,000 บาท  
สมมตมิกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 
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หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงั
ไมร่วมคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

2.   บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1)  ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการ
ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่งทุน รวมถงึ
สถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซือ้ขายหลกัทรพัยปิ์ดท าการ บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไมช่กัชา้ 

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่งทุน 
รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ บรษิัทจดัการจะ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิ้นวนัท า
การถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไมช่กัชา้ 

(2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วนัท าการถดัไปยกเว้นใน
กรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถงึสถาบนั
การเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรพัย์ปิดท าการ บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มลูโดยไมช่กัชา้  

(2.4)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัปิดทะเบียนเพื่อจ่ายเงนิปันผล
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงนิปันผล  

(2.5)  ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั 
บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการถดัไป
กไ็ด ้

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

 (1) ใช้ตวัเลขทศนิยมที่ก าหนดไว้ในขอ้ 3. และต้องได้รบัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์   
      แลว้  

 (2) ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดย  
 บรษิทัจดัการจะประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั  

 (3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่ก  
 แหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณี 
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ของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ
เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาทิ 
ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่ จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
หนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าว
ขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

3.   การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีาร
ปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

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

(3.3)  ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 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 โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

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

4.   กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
หรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ต่อส านกังานก.ล.ต.ได ้

5.   ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  

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

(5.2)   กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว ้ใหไ้ดร้บั
ยกเวน้ตามระยะเวลาดงันี้  

(ก) การค านวณมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รบัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  
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(ข) การประกาศมูลค่าและราคาตามขอ้ 2 (2.3) ให้ได้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว 

เงือ่นไขพเิศษ:  

1.    ในกรณีทีว่นัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยุดท าการในต่างประเทศทีก่องทุนไปลงทุน ในการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ บรษิัทจัดการจะใช้ราคาหลักทรพัย์และทรพัย์สินล่าสุดที่มีในการ
ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและผูดุ้แลผลประโยชน์เหน็
รว่มกนัเป็นอยา่งอื่น  

2.    บรษิทัจดัการอาจไมค่ านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สิน
ต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  

2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณี
ที่กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่า
รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักล่าว 

3.  เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว  

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศ
ทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน 
อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั 
หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าได้
โดยไมช่กัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

 16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1.  ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกตอ้งภายใน 
7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัให้มสี าเนา
รายงานดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 
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(2) มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้
ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มผีลต่อเนื่องถงึการค านวณมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไมถู่กตอ้ง   

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วย
ลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังนับแต่วนัที่พบมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้น

ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงาน
ดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
เสรจ็สิน้ เพื่อให้ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวันท าการถดัจาก
วนัที่บรษิทัจดัการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่าง
น้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มลูคา่/ราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถู่กตอ้ง 
(ข) มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แกไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม 
(1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ที่มกีารแก้ไข
ราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มกีารแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แลว้เสรจ็และด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนที่ได้ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

  (5)   จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว 
พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) 
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่
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ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ บรษิทัจดัการ
จะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไมอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

  3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัท
จดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจัดการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
ไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการ
จะปฏบิตัดิงันี้ 

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

(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่
น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และ
จ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ



 

กองทนุเปิดพรนิซิเพิล บาลานซ ์อนิคมั  88 

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนรายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้
ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็
ได ้ 

4.  บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่าย
ในการประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิ
ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคืนหน่วยลงทุน 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 : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา 

 ชือ่ : นาย สชุาต ิพานิชยเ์จรญิ 

 ชือ่ : นางสาว ชืน่ตา ชมเมนิ 

 ชือ่ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

 ชือ่ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี : 

 บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
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  หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัท   
  จดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: 31 สงิหาคม 

18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : 31 สงิหาคม 2557 

18.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ  
 จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดย  
 บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 19. กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
บรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทนุทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่า
มตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนัใหไ้ดร้บัมติผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด  

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดให้ได้รบัมตผิูถ้ือ
หน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบัมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน
ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้   

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดนัน้ 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดยีวกนั (Cross Investing Fund) มใิหก้องทุนรวมตน้ทาง
ลงมตใิหก้องทุนรวมปลายทาง อย่างไรกด็ ีในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถด าเนินการเพื่อขอมตไิด ้
เนื่องจากตดิขอ้จ ากดัห้ามมใิห้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บรษิัทจดัการสามารถขอรบั
ความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้หากไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมปลายทางในส่วนที่เหลอื ยกเวน้กรณีกองทุนรวมปลายทางเป็นกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ (กอง1) และ 
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กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastrructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมตใิห้กองทุนรวมปลายทางได ้
สงูสดุไมเ่กนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง 

  วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

  1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
มจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
หากปรากฎวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 
55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมติ
ไปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

 2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน   
     ซึง่จะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

 3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิใีหส้ านักงานทราบ รวมทัง้แจง้ไป 
ยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

 4. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้  บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก 
เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เว้นแต่กรณีเป็นกองทุนรวมที่มกีาร
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม
ส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
เดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสดุในโครงการ  

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผู้ประกนั หรอืการ
แกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

 5. ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 
 (1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื   

 หน่วยลงทุนไมเ่ท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ่ 
 ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

 (2) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีง 
 ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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 (3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมต ิ
 พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

 6. ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไมเ่กนิ
รอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่
มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัราดงักล่าว 
แลว้แต่กรณี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูล
ผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 

 7. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบ
แทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านกังานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพือ่
ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราสว่นการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบั

นโยบายการลงทุน  
(4) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

และกองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ
ส าหรบัการการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไมมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รวมถงึไมท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั 

 8. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมยื่นค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่าน
ระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรื่อง
ดงักล่าว เมื่อส านักงานได้รบัค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
ส าหรบัประชาชนแลว้  

  (1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแหง่กฎหมายดงักล่าว 
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

9. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านกังานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมยืน่ค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผา่นระบบ
ทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และช าระคา่ธรรมเนียมต่อส านกังาน เมือ่ส านกังานได้รบัค าขอพรอ้มทัง้
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรบัประชาชนแลว้ ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมให้
เป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดคา่ธรรมเนียม  
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มลูการจดทะเบยีน และการยืน่ค าขอต่างๆ ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมดงักล่าว มใิห ้ 
บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมือ่ส านกังานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึ่งแลว้ ส านกังานจะ  
ด าเนินการพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 
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 การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน   

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถือว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน
แลว้ บรษิทัจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่
วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมติเพื่อแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20. ข้อก ำหนดอ่ืนๆ :   

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการ
อาจกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต้่อเมือ่  

(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยู่ในอัตราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็น
ในการบรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

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

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

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

3.  การควบรวมกองทุน 

กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได้ เมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้หลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปนี้  

3.1 การนบัมต ิ 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการ
ของบรษิัทจดัการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่
เกดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมตขิองผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความ
เสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
ของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
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(2) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความ
เสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของ
โครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว 

การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ 
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิด
กบักองทุนเปิด หากมผีลให้เกดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิัท
จดัการจะขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีร่บัโอนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ถอืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการ
กองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้ โดยได้รบัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไข
ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนงัสอืนดัประชุมล่วงหน้าไมน้่อยกวา่สบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนั
สุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนควร
ทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ให้ชดัเจนไว้ในหนังสอืนัดประชุม หรอื
หนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  

(1) สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวม
กองทุน ซึ่งจะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ 
จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบั 

กจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ณ วนัท า
การสดุทา้ยของสปัดาหล์่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน 
และลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมือ่มกีารควบรวมกองทนุแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบั
ประเภทและวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และคา่ใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวม
กองทุน 

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิ
ของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทนุ (ถา้ม)ี  

(7)  คา่ใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และคา่ใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผู้
ถอืหน่วยลงทุนและกองทนุรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 
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 (8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

3.2  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวม
ก่อนวนัที่การควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีาร
ควบรวมกองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะ
ควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้
โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัให้มกีารประกาศ
เรือ่งดงักลา่วไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ 
ทีท่ าการของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอื
เพิม่เตมิรายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่แก้ไขหรือ
เพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการท า
ประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุน 

รวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส านกังาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่ง
คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5.   การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

6.   การท าธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated Transaction) 

บรษิัทจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิในอนาคต  
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7. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 

(1) บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจาก
การใชบ้รกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิใน
อนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ
จากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อกองทุน (soft dollar)”  

ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็น
ธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

 (2)   ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผย  
 ขอ้มลูเกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะ  
 เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

8.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื  
 รายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ และ/หรอืแก้ไขวิธกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 
หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) 
หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล 
หรอืรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณาจดัส่ง
เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มลูผ่าน
ระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น 
และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลใหใ้นรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกับกองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนที่ได้รบัผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรอืวิธกีารอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้

 9.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

 (1) พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรฐัอเมริกาหรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 (2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของนิตบิคุคลดงักล่าว 

 (3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 (4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืส่งค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระ
เงนิเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้  รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือ
ผูจ้ดัการทีต่ัง้อยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

(5) กองทรพัยส์นิจองบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ
หรอืระงบัการสัง่ซือ้ จดัสรร และ/หรอืการโอนหน่วยลงทุน ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผูล้งทุน
ทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

10. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
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ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution 
หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษใีหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่
รวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึ่งมถีิน่ที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิน่ทีอ่ยู่
ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลใน
หลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนัตน
กบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิ
ของบุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการก าหนดให้
ลูกคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ
ขายทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงนิ
ของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนาคารและสถาบันการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝาก
ทรพัย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ 
FATCA อาจจะปฏิเสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/
หรอืด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท า
รายการผา่นทางผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ
ด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
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น าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นตน้)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินั
หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยให้ไวม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึง
น าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่
เป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบั
ภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอยา่งใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการ
ด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไมร่บัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงินที่ช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
การกระท าเพือ่หลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA 
และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าให้กองทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคาร
ตามทีก่ล่าวแล้วขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่าย
เป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) 
เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการ
ก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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11. การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติหรอืทีเ่รยีกวา่กรมธรรมป์ระกนั
ชวีติควบหน่วยลงทุน โดยตดิต่อกบับรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ การซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกต่างไปจาก
การซือ้ขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษา
รายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และน าส่ง
ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่
เปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติมหีน้าทีต่อ้งตดิต่อเพือ่รบัหน่วยลงทุน หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายนืยนั
การท ารายการต่างๆ จากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง  

อนึ่ง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารซื้อหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและ/หรอื ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ า
การของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติและ/หรอืเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 
30 วนั โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพรบ่น
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ทราบภายใน 15 วนั  

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติดงัต่อไปนี้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ได ้โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านกังานก าหนด  

1. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มลูคา่หน่วยลงทุน
คงเหลอืในบญัช ีขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
(Front-end Fee) และคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติมขีอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เชน่ 
การเวนคนืกรมธรรม ์สดัส่วนการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลีย่นกองทุน ตลอดจน
การหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เชน่ คา่การประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ จงึมขีอ้ก าหนดในเรือ่งมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน มลูคา่
ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัชขีัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end 
Fee) และคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึง่อาจแตกต่างจากการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอยา่งเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึตอ้งศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตาม
เงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท า
โดยบรษิทัประกนัชวีติ 

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  
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ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่าน
บรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถา้ม)ี โดยช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
วธิกีารทีแ่ต่ละบรษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้
หน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน วธิกีารในการสัง่ซื้อ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เตมิ 
ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ 
โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ และค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมผีลเมือ่บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถว้นจากบรษิทัประกนั
ชวีติแลว้  

ในกรณีของการสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนั
ชวีติอาจปฏเิสธค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมือ่พจิารณาเหน็ว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ขา่ย
การท าธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรเชือ่ไดว้า่มคีวามเกีย่วขอ้งหรอือาจจะเกีย่วขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/
หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถงึ
กฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเขา้ขา่ยบุคคลทีบ่รษิทัประกนัชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณา
รบัประกนั หรอืการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืต่อชือ่เสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติ 
รวมถงึกรณีทีค่ าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเขา้ขา่ยเป็นการท าธุรกรรมทีถ่อืเป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อ
กฎหมายหรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยูภ่ายใตค้ าสัง่หา้มการท าธุรกรรมของทาง
ราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไมผ่า่นหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ 

3. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนใน
รปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนั
ชวีติก าหนด (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมลูคา่ หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วย
ลงทุน เงือ่นไขในการขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารน าส่ง
เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการ
ขายทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยูภ่ายใต้
กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีลเมือ่บรษิทัประกนัชวีติไดส้่ง
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจตอ้งการ
เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืกรมธรรมจ์นครบถว้น ก่อนส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทั
จดัการ  

ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน 
สามารถขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิทั
ประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่าและเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตวัแทนของผูถ้อืกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (กล่าวคอื บรษิทัประกนัชวีติทีอ่อกกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วย
ลงทุน) ภายใตก้รอบระยะเวลาทีก่ าหนด โดยเป็นไปตามเงือ่นไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ 
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
บรษิทัประกนัชวีติมหีน้าทีต่อ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการใหแ้ก่ผู้
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ถอืกรมธรรมภ์ายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยวธิกีารรบัคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

3.2. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บรษิทัประกนัชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกบัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีจ่ะ
ด าเนินการส่งค าสัง่ซือ้ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงือ่นไขใดๆทุก
เดอืน และ/หรอืด าเนินการน าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมาช าระคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย
อื่นใดๆทีบ่รษิทัประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ทัง้นี้ 
การสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ เกีย่วกบัการดงักล่าวในแต่ละครัง้โดยบรษิทั
ประกนัชวีติ ถอืวา่บรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติใหส้่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจจะสรุป
คา่ใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
คา่ใชจ้่ายล่าสดุไดต้ามชอ่งทางทีบ่รษิทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการ
ขายตามรปูแบบและเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลกูคา้  

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีทีผู่ล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมอ่อกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วย
ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนงัสอืยนืยนัการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้ (2) 
และการขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

5. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนผา่นบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่า 
จ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต ่า และเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยสง่ค าสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทั
ประกนัชวีติก าหนด  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหวา่ง
กองทุนรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนดไวเ้ท่านัน้โดยตอ้งเป็นการ
ท ารายการผา่นบรษิทัประกนัชวีติ การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่รษิทั
ประกนัชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัชวีติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็น
ผูด้ าเนินการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึง่ไดห้กัคา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เพือ่น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทุนเปิดปลายทาง หรอืด าเนินการอื่นใด
เพือ่ใหเ้กดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รูปแบบ
สรุปไดด้งันี้  

(1)  การสบัเปลีย่นกองทุน คอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิด
ปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  
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(2)  การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนระบุไวล้่วงหน้าใหม้กีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนใน
กองทุนเปิดปลายทางอกีกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงือ่นไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความ
ประสงค ์ 

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรอืหลาย
กองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม ์ 

เชน่ ทุกรอบสามเดอืน เป็นตน้ โดยใหม้สีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความ
ประสงค ์ 

บรษิทัประกนัชวีติอาจระงบัการสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรในกรณี
ทีบ่รษิทัประกนัชวีติเหน็วา่ไมเ่ป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณทีี่
ยกเลกิตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืยนืยนัการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วนัท าการ นบัแต่วนัทีไ่ดด้ าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ส าหรบักรณกีาร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัประกนัชวีติ จะจดัส่ง
รายงานยนืยนัการรบัค าสัง่ครัง้แรก หรอื สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถโทรศพัทส์อบถามสถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัทต์ามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซือ้ ขาย หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดท้กุวนัและ
เวลาท าการทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกีย่วกบักองทุน 
ไดแ้ก่ การซือ้หน่วยลงทุน (การช าระเบีย้ประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอน
เงนิจากบญัชกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ) การสบัเปลีย่นกองทุน การสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตั ิและการ
ปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัไิดโ้ดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์และปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่
บรษิทัประกนัชวีติก าหนด  

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธติ่างๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัว่ไปทีซ่ื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมใ่หม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทุนไปจ าน า
เป็นหลกัประกนั  

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถยกเลกิการท า กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนั
ชวีติ และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วย
ลงทุนกบับรษิทัจดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สทิธใินการขอรบัหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทน
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบรษิทัประกนัชวีติ ถงึรายชือ่ของบรษิทัจดัการทุกแหง่ทีร่บัจดัการ
กองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  
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6.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัชื่อ ทีอ่ยู ่ของบรษิทัจดัการ บรษิทั
ประกนัชวีติ รวมทัง้ชือ่ ทีอ่ยู ่และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

7.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุน
ทีไ่ดร้บัค าแนะน าเพือ่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกบัความ
เสีย่งของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

8.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน เชน่ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูใ่นขัน้ตอน
การด าเนินการเพือ่การควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นตน้ จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มลูจากบรษิทัประกนัชวีติเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เชน่ 
คา่ธรรมเนียมหรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดร้บัจาก
การซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้การซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้  

10. เงือ่นไขหรอืสทิธใินการรบับรกิารจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติอาจไมเ่ท่าเทยีม และแตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป เชน่ สทิธใินการรบัสมดุบญัชแีสดง
สทิธหิน่วยลงทุน (Fund Book) ของบรษิทัจดัการ และการไดร้บัขอ้มลูกองทุนอาจมคีวามล่าชา้
กวา่ไดร้บัจากบรษิทัจดัการโดยตรง รวมถงึการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติจะไม่
สามารถท ารายการผา่นชอ่งทางปกตอิื่นๆของบรษิทัจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผา่น
บรษิทัประกนัชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ 
เนื่องจากบรษิทัประกนัชวีติจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั
ชวีติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนั
ชวีติ โดยไมเ่ปิดเผยชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อใน
การยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนสง่มอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
ในกรณีขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ โดยตรงตามวธิกีาร
ทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละแหง่ก าหนด  

11.นอกจากนี้ สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยูภ่ายใตเ้งือ่นไข และขอ้ก าหนดของบรษิทั
ประกนัชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติผา่นบรษิทัประกนัชวีติแต่ละราย โดยผู้
ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ตอ้งศกึษารายละเอยีดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ  

8. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

1.  การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการจดัส่งหรอืเผยแพรร่ายงานหกเดอืน รายงานประจ าปีของ
กองทุน ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อใหจ้ดัส่งรายงานแสดง
ฐานะการถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 
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21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่น
ใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถด ารง
เงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่
ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน
รวม โดยผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง 

 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้

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

รำยช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีกำรท ำธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บำลำนซ ์อินคมั 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  กนัยำยน  2563 ถึงวนัท่ี  31  สิงหำคม  2564 
 

                                        -ไมม่-ี 
           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวมได้
ที่  บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัทจัดการ (www.principal.th) และ
ส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนท่ีบริหำรจดักำรกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล บำลำนซ ์อินคมั 

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นางสาวชนยักานต ์สวสัดฤิกษ์ 
3. นายวสุชนม ์ทรายแกว้, CFA 
4. น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ ์
5. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 
6. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 
7. นายสทิธกิารย ์พงษ์พฒันศกึษา, CFA 
8. นายสปุรดีิ ์สุวพนัธ,์ CFA 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดได้ที ่website ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 

รำยงำนรำยละเอียดกำรรบัค่ำตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิด
จำกกำรลงทนุ 

- ไมม่ ี- 

 

 

http://www.principal.th/
http://www.sec.or.th/
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บทวิเคราะห์
สิทธิในการจองหุ้น IPO

ซ้ือหุ้นสามญั 
อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบ

11 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสินใจลงทนุ

12 บริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

13 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน)  

14 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน)    

15 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั  

16 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

17 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 

18 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั       

ของธุรกจิกองทุนรวม

รายงานการรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)

ล าดับ ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนทีไ่ด้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

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

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก 

(2) เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์ และหนงัสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัใหม้ใีบจองซือ้หน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ี่
สนใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ า นวนเงนิทุนของโครงการหากบรษิทัจดัการ
แสดงความประสงคด์งักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการในสมดุ
บญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง แลว้แต่กรณี ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(9) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีม่ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วย
ลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไมถู่กตอ้ง 

(11) ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

(13) บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้หรอือาจหยดุรบัค า
สัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไมส่ามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนและตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทั
จดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบั
กองทุนรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ี

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหก
เดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ 

เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัช ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 

(19) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏทินิ
และรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืน และ 
ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ 
บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปี
บญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอยา่งน้อยดว้ยวธิกีาร
อยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สือ่บนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) เผยแพรร่ายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและจดัส่ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอยา่งอื่น 

 (20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านกังาน   
       คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี
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(21) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต วา่ดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและหากมเีหตุตอ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ไมว่า่เพราะเหตุใด บรษิทัจดัการจะกระท าไดต้่อเมือ่ไดร้บั
อนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(22) ประสานงานกบัผูด้แูลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน เชน่ การสง่มอบ รบัมอบ   
  แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระคา่หลกัทรพัย ์การรบัและจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของกองทุน 

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(25) ด าเนินการทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เชน่ การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดแูลตดิตามสทิธิ
ของกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพือ่ประโยชน์ของกองทุน 

(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมือ่มลูคา่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ขา่ยตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(27) ด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีคา่ธรรมเนียม
ตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย 

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพือ่ใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
ในอนาคต 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการ
จดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนไดด้ าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการ
กองทุนรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมเ่ขา้ท า
หน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

  2. ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-724-5490, 02-724-5207  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  
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(1) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วย
ลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเครง่ครดั 

(2) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดแูลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เชน่ เงนิปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย ์ผลตอบแทน 
เงนิตน้อื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัยห์รอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของ
กองทุน โดยดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่าย
ทรพัยส์นิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทุนเพือ่เป็น
คา่ใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสญูเสยี หรอืคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบั
หรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เชน่ จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เชน่ เงนิปันผล ผลตอบแทน การจ าหน่ายหลกัทรพัย ์จดัท า
บญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้ 

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิของ
กองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อน 

(5) จดัท ารายงานการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน และรายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน 

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เชน่ สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใิน
การจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัยร์วมถงึการแจง้การเปลีย่นแปลงของ
หลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอนของหลกัทรพัย ์โดย
ทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(7) จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กองทุน หรอืไมป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
คา่ใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้ 

(9) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจาก
การขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ ทัง้นี้ผูด้แูล
ผลประโยชน์จะตอ้งรว่มรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และคา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
ความผดิพลาดในการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมือ่บรษิทัจดัการเหน็วา่มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนได้
อยา่งสมเหตุสมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อ
คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะไมข่ายหรอืไมร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
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หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการช าระคา่ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ตามตราสารแหง่หนี้ตาม
วธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมาย
หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ 

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมือ่มเีหตุจ าเป็นท าให้
วธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิมส่ามารถค านวณมูลคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและ
เหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นของกองทุนที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมไ่ดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้

(12) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เชน่ รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 
เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้รอบบญัชี
ของกองทุน และ 30 วนั นบัแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั 

(13) เมือ่เกดิเหตุทีต่อ้งเลกิกองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มือ่ผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหวา่งทีก่ารช าระบญัชยีงัไมส่ิน้สุด ผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลและรบัฝากทรพัยส์นิของ
กองทุนจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูล
ตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไมว่า่ดว้ยเหตุใดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิและขอ้มลูเอกสาร
ทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่รอืผูช้ าระบญัช ี(แลว้แต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการหรอืค าสัง่
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
รายใหมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รบัรองความถูกตอ้งและ
ครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
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ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมว่่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอยา่ง
เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไมด่ าเนินการขอมต ิใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมือ่ปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1) เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูด้แูลผลประโยชน์หรอื
บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืกฎหมายหรอื
กรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักล่าว 
ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูด้แูลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
วา่ดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์แกไ้ข
คุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และ
เมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั 

(7) เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่ศาล 

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าไดต้่อเมือ่
บรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้
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กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได้ หากเป็นกรณีทีม่นียัส าคญัและไมส่ามารถ
แกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้
ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญา
แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชือ่ : สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน), ธ. 

ทีอ่ยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-724-5490, 02-724-5207 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 
จ ากดั และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใดๆใด ๆ 

 

 3. ผูส้อบบญัชี :  

ชือ่ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา  

ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

ชือ่ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ  

ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

ชือ่ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

ชือ่ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา  

ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

ชือ่ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ 

ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา  

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
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 4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

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

โทร. 0-2686-9595  

 

 5. ผูจ้ดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

 6. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชือ่ : ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนหรอืใหค้ าแนะน า และตอ้งดแูลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทุนปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า 

(2) ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(3) รบัเปิดบญัชเีพือ่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบ 

(4) แจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มลูหรอืเอกสารใดๆ ทีจ่ าเป็นต่อการ
ตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้ 

(5) แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร 
และหลกัฐานการแสดงตน 

(6) รบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้ง 

(7) รบัช าระเงนิคา่จองซือ้หรอืคา่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(8) ยนืยนัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแลว้ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(9) ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรวมถงึเอกสารอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน 

(10) คนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(11) จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพรค่วามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน 

(12) ชีแ้จงขอ้มลูรายละเอยีดในเรือ่งต่าง ๆ เกีย่วกบักองทุนเปิด เชน่ การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื ขอ้เทจ็จรงิที ่  
  มผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน 

(13) ด าเนินการอื่นตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(14) ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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  7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 

 

  8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคล่อง) : ไม่มี 

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่มี 

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 

 

12. คณะตวัแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี 

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

 จ่ายเงนิปันผล เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีน  
 กองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน : - 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท า
การตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมือ่บรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การช าระ
บญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงการ" 

  13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

         ไมม่ ี
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  13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้มเ่กนิไปกวา่ส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

  14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอยา่งอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก 

  ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั  
  ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื  
  หน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน 

14.2.3 เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนซือ้และหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบรูณ์แลว้ นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่บรษิทัจดัการจะถอืวา่ยอดคงเหลอืของหน่วยลงทุน
ของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มลูของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตามขอ้มลูในหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบยีนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

14.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไมค่รบถว้น ในหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่ง
หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว 
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14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

14.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนรว่มกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่แรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  

 

     15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายเงนิ
ปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มลูผา่นชอ่งทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิด
ไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล ดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบั
หน่วยงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลทีข่ายในชว่งระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ก่อน 
ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
บรษิทัจดัการจะไมน่ าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พือ่การอื่นใด นอกจากเพือ่ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

รวมจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพือ่กองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลูกหนี้
ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี้ ดงันี้ 

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.1.1 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ 
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16.1.2 เมือ่ไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไมน่ าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ ี
สทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันบั 

ตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะ
ผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอื่น 

16.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตรา   
         สารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยมตเิสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเหน็
พรอ้มเหตุผลว่าในขณะนัน้การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนมากกวา่การถอืหรอืมี
ไวซ้ึง่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้ในการขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรค
หนึ่ง บรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ มลูคา่ของทรพัยส์นิ 
ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมือ่ไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้ 

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว
ต่อไปเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไมส่ามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหวา่งทีบ่รษิทั
จดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าวในกรณีที่
มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
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16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุนรวม
จะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลูกหนี้
ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ ในการ
ด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไมต่อ้งน าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสุทธขิองกองทุน
รวม 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ : 

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็วา่ เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระ
หนี้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระ
หนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดสุ้ทธนิัน้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าว
มารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด ้

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ 
ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้   
    ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน 
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  18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการ
จะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุน
เพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

  19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนดได้  

(1) การนบัคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต ้บลจ.เดยีวกนั (Cross Investing Fund) มใิหก้องทุนรวมตน้ทางลงมตใิหก้องทุน
รวมปลายทาง อยา่งไรกด็ ีในกรณีทีก่องทุนรวมปลายทางไมส่ามารถด าเนินการเพือ่ขอมตไิด ้เนื่องจากตดิขอ้จ ากดัหา้มมใิห้
กองทุนรวมตน้ทางลงมตใิหก้องทุนรวมปลายทาง บรษิทัจดัการสามารถขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได ้หากไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทางในส่วนทีเ่หลอื ยกเวน้กรณีกองทุนรวมปลายทางเป็น
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์(กอง1) และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure fund) ใหก้องทุนรวมตน้ทางลงมตใิห้
กองทุนรวมปลายทางไดส้งูสุดไมเ่กนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง 

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุน
รวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการ
ดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่
เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอื
ตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ท่ากนั 
ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ บาลานซ ์อนิคมั                          15 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและไมข่ดั
หรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมาย
ดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคูส่ญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนั 
และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้งไดร้บั
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็วา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไมก่ระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุน
รวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1  หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) เมือ่มลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 
ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้  

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  
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(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินชว่งระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็น
จ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ี
ก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซือ้คนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยูจ่ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(4) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมือ่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ให้
น าความในขอ้ (2) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

22.1.2   เมือ่ส านกังานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมือ่ส านกังานมี
ค าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย 

22.1.3  เมือ่การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัตัง้กองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปและเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

22.1.4   เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อื  

22.1.5   ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุ
ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัิตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านกังานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพือ่เลกิกองทุน เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผอ่นผนั หรอืสัง่การให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอยา่งอื่น   

(1) ยตุกิารรบัค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1  
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(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานวา่สามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได ้  

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านกังานผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุ
ตาม 22.1.1 เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

(4) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมือ่ไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้   

เมือ่ไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารช าระ
บญัชขีองกองทุนรวม   

ในกรณีทีป่รากฏวา่กองทุนเปิดมมีลูคา่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อเลกิ
กองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัใินเรือ่งดงัต่อไปนี้ ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย   

(1) การจดัท าและจดัส่งหนงัสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน   

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน   

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบ
ก าหนดจดัส่งรายงาน  

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพือ่แสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน   

(6) การค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมลูคา่และราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  
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  23. การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าที่
รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอยา่งอื่น
ตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชจีะ
ด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้ก
เป็นกรรมสทิธิข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วน
หนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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