
 

 

 
 
 
 
 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่ น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตวัเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิต้ี ลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund (Master Fund) 
ท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีจดทะเบียนหรือท าธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ
ญ่ีปุ่น จึงอาจมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินท่ีกองทุนไปลงทุน บริษัทจดัการอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้น้ี กองทุนไม่ได้
ป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนทัง้จ านวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืน
ต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้  นอกจากน้ี ยงัมีความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่
ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนน้ีมีความเสี่ยง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมน้ีเม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วตัถปุระสงค์การลงทุน  และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เม่ือเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานคระกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

•   ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

•  การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรอง
ถึงความถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลกัจากกองทุน Principal Global Investors Funds- Japanese Equity Fund เป็นกองทุน T. Rowe Price 
Funds SICAV - Japanese Equity Fund มีผลตัง้แต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีท่ี 8 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2565 
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สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
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ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
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หลกัทรพัย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ การคา้
หลกัทรพัย์ หรอืการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
ซึ่งบรษิทัจดัการแต่งตัง้/ยนิยอมใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ ในการท า
รายการลงทุนในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแบบไม่
เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน           หมายถงึ กรมธรรม์ทีบ่รษิทัประกนัชีวติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็น
หลกัฐานว่า ผูเ้อาประกนัภยัและ บรษิทัประกนัชีวติไดม้ีการท า
สญัญาประกนัชีวติและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมี
การตกลงว่าผูเ้อาประกนัภยัจะช าระค่าเบี้ยประกนัชวีติใหแ้ก่ 
บรษิทัประกนัชวีติส าหรบัการใหค้วามคุ้มครองต่อการมรณะหรอื
การจ่ายเงนิเมื่อมีการทรงชพี และผูเ้อาประกนัภยัจะช าระเงนิค่า
หน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบรษิทัประกนั
ชวีติ 

ตลาดหลกัทรพัย์  หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซื้อขาย  หมายถงึ วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั
จดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้ริษทัจดัการหยุดรบัค าสัง่รบั
ซื้อคนื และหรอืวนัหยุดท าการของประเทศของกองทุนหลกั และ
หรอืวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้าม)ี และ
หรอืวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระ
ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี ตามที่ก าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดในหนังสอื
ชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 

กองทุนหลกั  หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนน าเงนิส่วนใหญ่ไปลงทุน 

แก้ไขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องโดยแก้ไขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมีมูลค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่กูต้องแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจ ากัดทีต่ลาดหลกัทรพัย์จดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทั
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ บริษทัทีม่ี
หลกัทรพัย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ หรอืบรษิทัมหาชน 
จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี้ยเงนิใหกู้้ยืมของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมทีเ่กี่ยวเนื่องกับธุรกจิหลกัทรพัย์ทีไ่ดร้บัอนุญาตและจด
ทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อท าการส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์ประเภทที่
เกี่ยวกับการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

ธนาคารพาณิชย์  หมายถงึ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย์ 
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ค าศพัท์ ค าอธบิายศพัท์ 
“กองทุน buy & hold” กองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้จนครบ

ก าหนดอายุของทรพัย์สิน หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน หรือ
ครบอายุของกองทุน 

“กองทุนตลาดเงินที่ก าหนดราคาหน่วย
ลงทุนคงที”่ 

กองทุนที่มนีโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนตลาดเงนิตามประกาศ
การลงทุน ซึ่งก าหนดราคาหน่วยเพื่อการขายและรบัซื้อคนืคงทีต่ลอดเวลา 

“กองทุนปลายทาง” กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีล ักษณะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์โดยครบถ้วนดงันี้ 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และใหห้มายความรวมถึงกองทุนทีม่ลีกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผู้
ลงทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษทั ทรสัต์ หรอืรูปแบบอื่นใด เช่น 
กองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน 
(collective investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มีการลงทุนใน
กองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้ 

“การชดเชยราคา” การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยของผู้ซื้อหรือผูข้ายคืนหน่วยทีม่ีราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ ไม่
ถูกต้องกบัราคาหน่วยทีถู่กต้อง แทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วย 

“เงินได้สุทธิจากทรพัย์สินอื่นที่ได้จากการ
รบัช าระหนี้” 

เงินได้จากการจ าหน่ายทรพัย์สินที่ได้จากการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น 
รายไดท้ี่เกิดจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ ตลอดจนดอกผลทีไ่ด้
จากทรพัย์สินดงักล่าว และเงินส ารอง (ถ้ามี) หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายในการ
ไดม้า การมไีว ้หรอืการจ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ 

“เงนิส ารอง” จ านวนเงินทีต่ัง้ส ารองเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สินทีไ่ดจ้ากการ
รบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น 

“เงนิสะสม” เงนิสะสมตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
“เงนิจาก PVD” (1) เงนิที ่RMF รบัโอนจาก PVD  

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

“ฐานะการลงทุนสุทธ”ิ มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรพัย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ
ทรพัย์สนิ ซึ่งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัย์สินนัน้ 

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี้ 
(1) ตัว๋เงนิคลงั   
(2) พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย   
(3)  พั น ธบัต ร  ตั ว๋ แ ล ก เงิน  ตั ว๋ สัญ ญ าใช้ เงิน  ศุ กู ก  ห รือหุ้ น กู้  ที่

กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีภาระ
ผูกพนั 
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“ตราสารภาครฐัต่างประเทศ” ตราสารทีม่ีรูปแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่รฐับาลต่างประเทศ 
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ 
หรอืองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรอืผู้ค ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตรา
สารทีอ่อกโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตราสารทีม่สีญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” ตราสารทางการเงินหรือสญัญา ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีลกัษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย โดยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดงักล่าวมลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
(1) ท าให้การช าระหนี้ที่ก าหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือสัญญา

ดงักล่าวไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปอนัเนื่องมาจากปัจจยั
อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั ้น เช่น  อัตราดอกเบี้ย  อัตรา
แลกเปลี่ยน ราคาหลกัทรพัย์ หรอืดชันีราคาทรพัย์สนิ เป็นต้น 

(2) มีล ักษณะในเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่ไม่สมัพันธ์กับตราสารทาง
การเงนิหรอืสญัญาดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญั 

(3) เป็นผลให้สถานะความเสี่ยงโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงิน
หรอืสญัญาดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

“บลจ.” บรษิัทหลกัทรพัย์ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภทการ
จดัการกองทุนรวม 

“บรษิทันายหน้า” บุคคลใดบุคคลหนึ่งดงันี้ 
(1) บริษัทหลกัทรพัย์ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย์ประเภท

การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ 
(2) บุคคลที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท

การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือได้รับการจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็น
ตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

“ประกาศที ่ทน. 11/2564” ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทีม่ิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลง
วนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี 

“ประกาศที ่สน. 9/2564” ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่      
สน. 9/2564  เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั ลงวนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
(ถ้าม)ี 

“ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื” บุคคลที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรบัซื้อคืน
หน่วย แล้วแต่กรณี ของกองทุน 

“ราคาหน่วย” ราคาขายหน่วย หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วย 
“สมุดทะเบยีน” สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยของกองทุน 
“สญัญาซื้อขายล่วงหน้า” สญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีล ักษณะในท านอง
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เดยีวกนั 
“สทิธเิรยีกรอ้ง” สทิธิเรยีกรอ้งทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิของสถาบนัการเงนิตามกฎหมาย

ว่าดว้ยดอกเบี้ยเงนิใหกู้้ยมืของสถาบนัการเงนิ 
“average actual leverage” ค่าเฉลี่ยของมูลค่าธุรกรรมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
“benchmark” ตวัชี้วดัของกองทุน ซึ่งเป็นดชันีหรอืองค์ประกอบของดชันีที่มีการเผยแพร่

อย่างกวา้งขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้ 
“complex strategic investment” นโยบายการลงทุนทีม่กีลยุทธ์แบบซบัซ้อน 
“derivatives” สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
“ETF” กองทุนอทีเีอฟตามประกาศการลงทุน 
“exotic derivatives” สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซ้อน 
“LTF” กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามประกาศการลงทุน ที่จ ัดตัง้ขึ้นก่อนวันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 
“NAV” มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ(Net Asset Value) 
“portfolio turnover ratio” ขอ้มูลอตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุน 
“PVD” กองทุนส ารองเลี้ยงชพี (Provident Fund) 
“price index” ดชันีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรพัย์ที่เป็นองค์ประกอบของ

ดชันี 
“RMF” กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีตามประกาศการลงทุน 
“RMF for PVD” กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีทีร่บัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
“SSF” กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุน 
“total return index” ดชันีทีใ่ชว้ดัผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ 
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1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้   

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Japanese Equity Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL JEQ 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  ไม่ก าหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้
หรอืหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนื
ใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัย์สนิที่จ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถ 
     ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund ได ้หรอืไม่ 
     สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์  
     และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อ 
    ส่งเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้กองทุน
สิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

   1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป   

   1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท  

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุน
ของโครงการไดไ้ม่เกนิ 225 ล้านบาท 

2.3. มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 150,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
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2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 1,000.00 บาท  

2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถัดไป : 1,000.00 บาท 

2.8. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11.จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการปรบัลด หรอืยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้ับผูส้ ัง่ซื้อ 
หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/
หรอืขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการ
ขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดงักล่าวบริษทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

   3.1. วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เป็นทางเลอืกในการลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนจะน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียง
กองทุนเดยีว ซึ่งจะส่งผลให้ม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวคดิเป็นอตัราเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรมคีวามเข้าใจและสามารถรบัความเสีย่งของความผนัผวนของการ
ลงทุนในต่างประเทศ  

3.2. ประเภทกองทุนรวมตามนโยบายกองทุน :  ตราสารทุน 

      3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund 

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : ลกัเซมเบริ์ก (LUXEMBOURG) 

   3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

   3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : ไม่ม ี
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   3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

   3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

   3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

   3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style)  

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV-Japanese Equity Fund ("กองทุนหลกั") เพื่อให้
ไดผ้ลตอบแทนเทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั ส่วนกองทุนหลกัมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดชันีชี้วดั (Active 
Management) 

      3.9. ดชันีชี้วดั/อ้างองิ (Benchmark)  

            ดชันี TOPIX Net Total Return สดัส่วน (%):100.00 

            หมายเหตุ: 

1) ดชันี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงนิ JPY ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อ
เทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณร้อยละ 50  

2) ดชันี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงนิ JPY ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 50  

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและ แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดั
ดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
การตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตวัดชันีของ
ตัวชี้วดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุน
สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้  

 3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

    3.11. รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ T. 
Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (กองทุ น ห ลัก ) ชนิ ดห น่ วยล งทุ น  (Share Class) I 
(JPY)โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจด
ทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบิร์ก และกองทุนหลกัจดัตัง้ตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย T. 
Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. และบรหิารเงนิลงทุนโดย T. Rowe Price International Ltd 

กองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในระยะยาวผ่านการเติบโตของมูลค่าการลงทุน โดยมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทใน
ประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนและที่
เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดัตัง้ในประเทศญี่ปุ่นหรือประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดย
ประเภทของหลกัทรพัย์ที่ลงทุนอาจจะรวมถงึหุ้นสามญั หุ้นบุรมิสิทธิ ์Warrant American Depository Receipts 
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(ADRs) European Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และกองทุนจะ
ลงทุนไม่เกนิ 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงนิ 

2)  บรษิทัจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดยใชเ้งนิสกุลเงนิเยนญี่ปุ่น (JPY) แต่ต่อไปอาจ
เปลี่ยนเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิซื้อขายในกองทุนหลกัตาม
ความเหมาะสม  โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัเิป็น
ส าคญั 

ส่วนที่เหลืออาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ในประเทศทีม่อีายุไม่
เกิน 1 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรือรกัษาสภาพคล่องของ
กองทุน และบรษิทัจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรือ
การหาดอกผลโดยวิธอีื่นตามทีร่ะบุไว้ในโครงการหรอืตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3) ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามหากผู้จ ัดการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด ้

ทัง้นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(structured note) รวมถึงตราสารที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และ
ตราสารทุนของบรษิทัทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted securities) 

อนึ่ ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน  T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity ที่จด
ทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก หรอืกรณีทีบ่ริษทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสม
อกีต่อไป เช่น กรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่นีโยบายการลงทุน
ใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคัญ หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
หนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรอืเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะผูล้งทุน 
หรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่า
การย้ายไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดตี่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity โดยถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือ
หน่วยแล้ว ซึ่ งในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั ้น บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะมหีนังสอืแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างไรก็ตามหากบริษัทจดัการไม่
สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดทีม่ีนโยบายสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจดัการอาจยกเลกิกองทุน 
หรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนกไ็ด้  
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 ในกรณีที่กองทุนหลกั มีการลงทุนในหลักทรพัย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด  
 หลกัทรพัย์ (Unlisted company) และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated securities)  
 และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอันดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non- 
 investment grade) ในอตัราส่วนทีม่ากกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทุนต่างประเทศ บรษิทั 

จดัการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อให้อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร 
และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่
ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated securities) และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยู่ในระดบัที่
ต ่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) มีอตัราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้ ดงันี้ 

1)   บริษัทจดัการจะปรบัลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัที่รบัทราบข้อมูลการลงทุน
หลักทรพัย์ ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรพัย์ (Unlisted company) 
และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือตราสารหนี้ที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เกิน
ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สินของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จ าเป็นและสมควร ที่ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาข้างต้น บริษทัจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็สิ้น
โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้เพื่อไม่ใหอ้ตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ดงักล่าวเกนิกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้ 

2)   หากการด าเนินการปรบัสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั มีผลท าใหก้ารลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ 
(offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนบรษิทัจดัการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลอืกกองทุน
ต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ และมีคุณสมบัติตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชกัช้า และ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

3)   หากเกิดกรณีใดๆที่ท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทน
กองทุนเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งของกองทุน (ถ้าม)ี ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดในกรณีทีบ่รษิัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย กองทุนจะยกเว้นไม่น าเรื่อง
การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรพัย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ที่
เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 
มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการลงทุน 

เงื่อนไขอื่นๆ 
ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มีการ
ลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 
(1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV ของ  
     กองทุนปลายทาง 
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ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวขา้งต้น บริษทัจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดย

ค านึงถงึประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎ
เหตุ 

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ทีส่นใจจะ
ลงทุนรบัรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันับแต่วนัที่มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

(4) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วนัที่
ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกัษณะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์โดยครบถ้วนดงันี้ 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และใหห้มายความรวมถงึกองทุนที่

มลีกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ
และไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรพัย์
ต่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มกีารลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่ีการด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งทรพัย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) ซึ่งจะส่งผลให้ net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการ
คดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุนดงักล่าว  

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund มรีายละเอยีด
ต่อไปนี้ 

ชื่อกองทุน   : T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund  

Class   : Class I (JPY) (ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั) 

ประเภท    : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ   : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 16 ธนัวาคม 2005  

จดทะเบยีนประเทศ  : ลกัเซมเบริ์ก 

สกุลเงนิของกองทุน  : EUR 

สกุลเงนิของ Class ทีล่งทุน : JPY 

วนัท าการซื้อขาย   : ทุกวนัท าการของธนาคารในลกัแซมเบอร์ก 
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การจ่ายปันผล    : ไม่จ่าย 

บรษิทัจดัการ    : T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l. 

ผูบ้รหิารเงนิลงทุน  : T. Rowe Price International Ltd 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน : JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 

นโยบายการลงทุน  : เพื่อเพิม่มูลค่าของการลงทุนในระยะยาวผ่านการเตบิโตของมูลค่าการลงทุน    
  โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหุน้บรษิทัในประเทศญี่ปุ่น กองทุนจะลงทุนอย่าง 
  น้อย 70% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนในตราสารทุนและทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
  ตราสารทุนของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ในประเทศญี่ปุ่นหรือประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ที ่
  ประเทศญี่ปุ่น โดยประเภทของหลกัทรพัย์ทีล่งทุนอาจจะรวมถงึหุ้นสามญั หุน้บุ  
  รมิสทิธิ ์Warrant American Depository Receipts (ADRs) European    
  Depository Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs)  
  และกองทุนจะลงทุนไม่เกนิ 30% ในตราสารหนี้และตราสารตลาดเงนิ  

  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ   
  การบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรอืเพื่อ 
  วตัถุประสงค์ในการลงทุน และใชเ้พื่อป้องกนัความเสีย่ง 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม  

Management Fee   : 0.75% 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  : 0.10% 

ค่าธรรมเนียมรวม (TER)  : 0.85%  

ตวัชี้วดั (Reference index)   : TOPIX Index (Total Return Index) 

Bloomberg ticker  : TRPJEIJ:LX 

ISIN     : LU1823088627   

กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund ที่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก เป็นกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป (retail fund) และเป็นกองทุนที่จ ัดตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึ่ง เป็นสมาชิกสามญั
ของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ 
(hedge fund)  

รายละเอียดของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV -- Japanese Equity Fund แปลมาจากหนังสอืชี้ชวน (Master 
Prospectus) ของกองทุนหลกั ท่านสามารถดูขอ้มูลของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่www.troweprice.com 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลใหก้องทุนม ีnet exposure ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

        3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการตลาดทุนก าหนดดงัต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก.ล.ต หรอื
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุน ให้ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอื
เพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น  

ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซึ่งมคุีณสมบตั ิ  
    ตามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้  

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการให้ม ี     
     การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อก 
     ตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถงึได้ 
     เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดย 
     ขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

 2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากที่ก าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรอื P/N ดงักล่าวต้องม ี  
     การรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึง
ดอกเบี้ย (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ด้วย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ต้องมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

     1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

         1.1.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่   
                 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

         1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้ับ   
                 การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  

                 1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที่กองทุนสามารถลงทุนได ้ 
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                 1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม   
                           หลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้  

                   1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตาม  
                        หลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้  

              1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้  

                       1.1.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุน   
                               รวมฟีดเดอร์  

     1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

         1.2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน  
                ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

         1.2.2 จดทะเบยีนซื้อขายใน SET 

สว่นท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ต้องเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภท Derivativeตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1.  ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีunderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื
หลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 

 ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่ านั ้น  ทัง้นี้  ราคาของ 
underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่าง
กวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื่อ 

2.1  กรณี MF ไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่าง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
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2.2.1  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC 
Derivatives) ในประเทศไทย ต้องมคู่ีสญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารทีม่ีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิค้านัน้ต้องเป็น
ทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้
นัน้กต็าม 

3.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

 บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

 ในกรณีที่บรษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกับทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 

 บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 

5.1  ใหคู่้สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่
15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ให้
ค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถัดไป 

5.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกีฝ่าย
หนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้ริษทัจดัการทราบทนัท ี

5.3  คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารล้างฐานะ derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได้ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ 

บริษัทจดัการจึงอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรพัย์ ทรพัย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการท า
สญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
หรอืที่มกีารซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิัททีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน 
GMS 
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ส่วนท่ี 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัย์สนิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.2 ซึ่งมคุีณสมบตั ิ  
    ตามหลกัเกณฑ์ทีค่รบถ้วน ดงันี้  

1.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงนิลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปลี่ยนมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่กองทุนไดด้ าเนินการให้ม ี     
     การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อก 
     ตราสารได)้  

1.3 มขีอ้มูลเกี่ยวกบัตราสารทีถู่กต้องครบถ้วนและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเขา้ถงึได้ 
     เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทุนไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมขีอ้มูลราคาทีส่ะทอ้นมูลค่ายุตธิรรม โดย 
     ขอ้มูลดงักล่าวต้องอ้างองิจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากที่ก าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า B/E หรอื P/N ดงักล่าวต้องม ี  
     การรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

 2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

 2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

 2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

 2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

 2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  

 2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

 2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

 ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึ  
 ดอกเบี้ย (ถ้าม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ด้วย 

สว่นท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 

ต้องมคุีณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในการลงทุนดงันี้ 

1. กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ 

   1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  

        1.1.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดยีวกับขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่1    
                ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

        1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้  

                1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศ ที่ก ากบัดูแลด้าน   
  หลกัทรพัย์และตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของ   
  กองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ    
  WFE  

                1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแล ทีเ่ป็น   
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                          สมาชกิสามญัของ IOSCO  

  1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว  
            ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุน  
            เพื่อผูล้งทุนรายย่อยของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุ้มครองผูล้งทุน อย่างเพียงพอ ทัง้นี ้   
        ตามรายชื่อประเทศทีส่ านักงานก าหนด  

       1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวต้องมกีารจ ากัดการ   
       กู้ยมืไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุน     
       ดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค า   
       แท่ง)  

1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  
           single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไม่ใชก้ับกรณีทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP  

1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัย์สนิเมื่อใชว้ธิีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  
           product limit ส าหรบัทรพัย์สนิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้  

1.1.4.3  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้  

            ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ในทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภท 
และชนิดเดยีวกับที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัย์สนิทีไ่ม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน 
(pro rata) แล้วจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว  

1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน 
บลจ. ต้องจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนใน
ลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี้ชวนดว้ย  

1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  

1.2.1 มคุีณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที ่ 1    
        ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

         1.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศทีเ่ป็นสมาชิกของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ต้องเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

  1.  ธนาคารพาณิชย์ บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

  2.  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

  3.  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง
ดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลี่ยนเงนิ 
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 ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่ไม่ใช่
ดชันี หรือ Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไว้
อย่างแพร่หลายดว้ย 

 2  เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมื่อ 

 2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจน
ในโครงการ 

 2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 
Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 
ในต่างประเทศ ต้องมคู่ีสญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่ป็น
สมาชิกสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิค้านัน้ต้อง 

เป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าที่ส่งมอบสนิค้านัน้ก็
ตาม 

3.  หลกัเกณฑ์การจดัใหม้ทีรพัย์สนิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผูกพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการต้องจดัใหม้ทีรพัย์สนิของกองทุนทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระทีก่องทุนอาจ
ต้องช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมื่อ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง 

    ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทุนใน       
    Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

   5.  หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

    บรษิทัจดัการ ต้องจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ใหคู่้สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรม
ภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมนีัยส าคญั ใหคู่้สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณ
และแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารล้างฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได้ 
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   3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:  

   บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุน  
 รวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ  
 ตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการตลาดทุนประกาศ  
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 หรอื 3.13.2 
ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

ใม่จ ากัดอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล

เป็นประกนั  
 

ไม่เกนิ 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่ า งป ระ เท ศห รือ ผู้ มี ภ าระผู กพั น มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึ่ ง
ประเทศนั ้นต้องมี Sovereign rating อยู่
ในระดบัที ่Investment grade) 

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรอืสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีด

ตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่ีก าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั นับ

แต่วนัทีล่งทุน ทีไ่ม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ี
ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และขนาดย่อม

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
แห่งประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศ
ไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั นับแต่

วนัทีล่งทุน ต้องขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated 
market  

6 ทรพัย์สนิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย หลกัทรพัย์

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็น
หลกัทรพัย์ซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบริษทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทั
ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้
ออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน
ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่ีก าหนดวนัช าระหนี้  ≤ 

ไม่เกนิอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุนใน  
     Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ
ตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2  ผูม้ภีาระผูกพนัตาม
ตราสารดงักล่าวต้อง บุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที่ 
             ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ี 
             ลกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตามขอ้ 
             6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วัน 
นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6.5   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment 
Grade 

      6.5.1  OTC Derivatives  
6.6  หน่วย CIS ตามทีร่ะบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 หรอื 

3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.2 ทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ) 

7 ทรพัย์สนิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 
แล้วแต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัย์สนิของบรษิทัทุกบริษทัทีอ่ยู่ในกลุ่มกจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงิน 
กบับริษทัดงักล่าว  
  

ไม่เกนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แล้วแต่อตัราใด
จะสูงกว่า 
(1)  25%  
(2)  น ้าหนักของทรพัย์สนิทีล่งทุน 
      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สนิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกับ group limit 
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1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัย์สิน (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบุิคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถงึทรพัย์สนิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญา
ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลี่ยในรอบปี
บญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายุ
โครงการ < 1 ปี   ใหเ้ฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน 

-  อตัราขา้งต้นไม่ใชก้ับ MF ทีอ่ายุ
กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ 
เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัย์สนิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงื่อนไขหา้มเปลี่ยนมอืแต่ MF ได้ด าเนินการให้

มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิีการที่
กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผู้
ออกตราสารได้ 

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตรา
สารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 
2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที ่1 

: อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิ
หรอืคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2  ม ีcredit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment 
grade หรอืไม่ม ีcredit rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 total SIP ซึ่งไดแ้ก่  
3.1  ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่

ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity 
limit) 

3.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบั
ความน่าเชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

4 Derivatives ดงันี้ 
4.1  การเขา้ท าธุรกรรม Derivatives ทีม่ีวตัถุประสงค์เพื่อการลด  
      ความเสีย่ง (Hedging) 

ไม่เกนิมูลค่าความเสีย่งทีม่อียู่  
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หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนด
เกี่ยวกับ product limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง กรณีทีเ่ป็นการลงทุนของ MF  

 ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัต้องมจี านวน
หุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั
นัน้  

2 ตราสารหนี้ ตราสาร Basel III ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง  
(ไม่รวมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) 
ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

       ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชถีัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนี้สินทางการเงนิตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สิน
ทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 
และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยใน
งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
ก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้
อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารได้มีการยื่ นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2   ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ ในระดับต ่ ากว่า investment grade 
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จดัการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่
ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้ พิ จ า รณ า เป็ น ร า ย โค ร งก า ร 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศ

ไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS 

ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งต้นไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
(1.1)  มขีนาดเลก็  
(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวได้
จดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั
ในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United States  
GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเม่ือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัย์สนิทีล่งทุนมคุีณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัย์สนิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัย์สนิขาดคุณสมบตั ิและ
จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่
บรษิทัจดัการ  

(2) จ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกิน
กว่า 90 วนันับแต่วนัทีท่รพัย์สนินัน้ขาดคุณสมบตัิ เว้นแต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนนี้  

(3) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัมิคุีณสมบตัิ
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บริษทัจดัการต้องจดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน 
อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัย์สนิมกีาร
เปลี่ยนแปลงคุณสมบตั ิแล้วแต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิด
กรณีดงักล่าว  

 ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บริษทัจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน 
และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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 2. ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมไิด้เกดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้  

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่ริษทัจดัการ  

(2) ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ 
     ก าหนด เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 5 

(3) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ 
     ต้องไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในส่วนนี้  

(ก) ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม 
    ประเภททรพัย์สนิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ  
    ตามขอ้ 1 ในส่วนที ่3  

(ข) ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้  
     (3) (ก)  

(4) เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิทัจดัการต้องจดัท ารายงาน  
     ขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตาม 

อตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีส่ามารถแก้ไขจน
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนัน้  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถแก้ไขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการ
ต้องจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว 
และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนไดเ้สยีในกจิการ
ทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี นอกจากการปฏิบตัติาม (1) (2) (3) และ (4) 
แล้วบรษิทัจดัการต้องด าเนินการดงันี้ด้วย  

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการ 
     ผ่อนผนัจากส านักงาน  

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีทีท่รพัย์สนิ 
     เป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการได้มาซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ 
     ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่้องท าค าเสนอซื้อ  

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใช้กบักองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน 
(concentration limit) โดยให้ด าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แล้วแต่กรณี  

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั
ท าการติดต่อกนั  
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(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ี่บรษิทัจดัการ  

(2) หา้มมใิหแ้ก้ไขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์ดงักล่าวที่
ไดจ้ดทะเบยีนไวก้ับส านักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด  

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิาร
จดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงกบับริษทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้าซ้อนกับกองทุนรวม
หรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเกี่ยวกบั
ความสมัพนัธ์หรอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายนัน้ 
ภายใน 30 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามทีก่ าหนดแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท า
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามที่
ก าหนด และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่
ก าหนดนัน้”  

 4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม 
     ด าเนินการดงัต่อไปนี้ หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่ 

  เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนั   
  ท าการติดต่อกนั  

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั  
     แต่ต้องไม่เกนิระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(3) หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน    
     อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจสั่งรายงานดงักล่าวต่อ 
     ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุน
เพิม่เตมิในทรพัย์สนิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมจดัท ารายงานตามขอ้ 4(3) พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
ดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามขอ้ 4 (2)  

5. ในกรณีทีก่องทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมา
ปรากฎกรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บริษทั
อาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิดงักล่าวต่อไปได ้ 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัย์ตามสดัส่วนทีม่อียู่เดมินัน้ เว้นแต่กรณีตาม (2) 

(2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอตัราส่วนการลงทุนตามประกาศที่
เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการต้องด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักล่าวด้วย 
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 (3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการบรจิาค 

 ในกรณีทีม่ีการลงทุนตามขอ้ 5 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

6. ในกรณีทีม่เีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมีความเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่้องแก้ไขใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการ
โดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

     ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
 1. ในกรณีที ่MF มสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทั

จดัการต้องด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1.1 จัดท ารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทัง้เหตุผลที่ท าให้มีการลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัท
จดัการ  

1.2 ด าเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้  

 2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บรษิัทจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิัทจดัการจะไม่นับช่วงเวลา
ระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุน 
จ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนท าการขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย
กองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั  
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวธิีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเดิมในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดย
วธิกีารดงักล่าวต้องมรีะยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการต้องงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใช้บงัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัที่
สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั 
บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ  
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4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก:  

5.1.   ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

5.2.   รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.2.1  การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชีกองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั พร้อมกับค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีท่ี่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ย ังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มี
อ านาจลงนามของนิตบุิคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
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วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีด
ในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างวันและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ผู้สัง่ซื้อสามารถท าการ
สัง่ซื้อไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมา
จากกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซื้อได้จนถึงวนัท าการ
สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีที่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจ านวนเงินทุนโครงการที่ก าหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 
5,000 บาท 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการที่ได้รบัเงนิจาก
กองทุนต้นทาง เป็นเกณฑ์ในการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลี่ยนเขา้  

ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อ
เป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหรือเอกสารอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้น
ทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกันกไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทนุ พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้า
ม)ี พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ี่บรษิัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต์ (เชค็หรอืดราฟต์ ขดี
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คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) 
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรับเช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชีเงินฝากดงัต่อไปนี้ หรือบญัชีอื่นใดที่บริษัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีออม
ทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บญัชจีองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ไม่ ใช่ธนาคารซี
ไอเอม็บี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีออมทรพัย์ ชื่อบญัชี “บลจ.พรินซเิพิลเพื่อ
จองซื้อกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้”  

(3)  บัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อรับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัท
จดัการจะระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได้ โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวิธกีารทีบ่ริษัทจดัการยอมรบั ส่งโทรสาร
ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผู้สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบริษทัจดัการ  

ผู้สนใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหาร
ของบรษิัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เจแปนนิส อิควติี้” ซึ่งเป็น
กองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกับวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากทีไ่ดเ้ปิดการเสนอ
ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน   
  รวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

 5.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน 

        5.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการ 
  ไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย 
  ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้ 
  บนัทกึขอ้มูลการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้  
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  ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย   
  ทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

 5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่เป็นเช็คหรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเช็ค
หรือดราฟต์นัน้คืนให้กับผู้สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนด าเนินการดงักล่าวแทน
บรษิทัจดัการได ้

 5.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรือ
กองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

        5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

    1. ในกรณีทีจ่ านวนเงนิที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัท 
                   จดัการสามารถเรียกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินทีบ่รษิัท 
                   จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

    2. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวันที่ได้รบัค าสัง่ซื้ อหน่วยลงทุนโดย 
                   พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซื้อ และไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเตม็จ านวนแล้ว 

                   ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ 

1. บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนที่สัง่ซื้อ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
พจิารณาตามวนัที่ได้รบัใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบริษัทจัดการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมีหน่วย
ลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อ
และที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวิธกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

       5.2.5 การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

5.2.5.1 เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ให้
การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 
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 (1)  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไปมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึง 35  
ราย  

 (2) ในกรณีที่มกีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

(3) ในกรณีทีม่ีเหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุนและวตัถุประสงค์ของกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรือหลงัจากการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึง
การยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมัติ
จดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินทีไ่ด้รบั
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัท
จดัการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใชร้าคาตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดขา้งต้น เวน้แต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

5.2.5.3 ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิัทจดัการจดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษทัจดัการจะคนืเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้
รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถ
คนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งต้น 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงินหรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไม่สามารถคนืเงินค่า
สัง่ซื้อตามวิธกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณา
จ่ายคืนเงินดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เป็นผู้ด าเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 
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เงื่อนไขอื่นๆ  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดัเจน และบริษทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกนั หรือ
บริษัทจัดการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือห น่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก:  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บริษัทจัดการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วันท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1  การขอรบัหนังสือชี้ชวนและการเปิดบญัชีกองทุนรวม (ส าหรับผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ย ังไม่เคยเปิดบัญชี
กองทุนรวม) 

 6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้
ลงทุนควรทราบ พร้อมกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหผู้้ที่สนใจจะลงทุน และบริษทัจดัการจะจดัให้มี
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ย ังไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวันและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่
บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

 6.2.1.2 ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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กรณีผู้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 

• ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับริษทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง 
   โทรสารได ้หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุ 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริ่มท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนัเริ่มท า
การขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้า
มี) และวันท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลกั (ถ้าม)ี 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ 
ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ 
ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายใน 2 วนัท า
การ หลงัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท 

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน 

1.   ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด้ 
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  2. ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีบ่รษิทัจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเช็คหรือดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชีเงินฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชีอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการ
เปิดไวเ้พื่อรบัเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)     กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชี กระแส
รายวนั ชื่อบญัช ี“บลจ.รนิซเิพลิ” 

(2)     กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบญัชีกระแสรายวนั ชื่อบัญชี “บลจ.พรินซิเพิล 
เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่ริษทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะ
ระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงินสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเก็บเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการที่บรษิัทจดัการยอมรบั ไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รับช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรียบรอ้ยแล้ว บริษัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนจะมอบส าเนาค า
สัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทางโทรสาร  

    6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบริษัท
จดัการได้รบัเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีน
หน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็น
อย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงินด้วยค าสัง่หักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ดังกล่าว ถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวันที่ได้รบัเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนจากธนาคาร
ผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้  

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 
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6.2.3.3  ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท
จดัการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
นัน้ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

 6.2.4    การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิัท
จดัการได้รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนั ้นมีผลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ โดยใช้หลักการ 
“สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัทีไ่ด้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว 
หากในกรณีที่มีการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 
บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรร
ไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บได้จริงในวันท าการขายที่บริษัทจัดการท า
รายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินทีบ่ริษัทจดัการ
สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ๆ เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ได้รบัการจดัสรรแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
วรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

6.2.4.4  ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท
จดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่
บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

6.2.5  การคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน  

ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จด
ทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุให้บรษิัทจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถัดจากวนัท าการขายหน่วย
ลงทุนนัน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ   
ผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ หรือวิธกีารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของ
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ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัท
จดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซื้อตามวิธีการในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิทีจ่ะพิจารณาจ่ายคืนเงนิดงักล่าวดว้ยวิธกีารทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแทน
บรษิทัจดัการได ้ 

เงื่อนไขอืน่ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่ง
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 
7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงิน อัต โนมัติ  (automatic teller machine) บริก ารธนาคารทางโท รศัพท์  ( telebanking) 
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีล ักษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซื้อหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้  

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี ่ท าการทุกแห่ง
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน  

4.  กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดัเจน และบริษทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่าด้วย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษัทจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจริงไม่ตรงกนั หรือ
บริษัทจัดการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนนิการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีาร
ท าธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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6.  บริษัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขาย
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบริษัท
จดัการ เว้นแต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไวใ้นโครงการหรือข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว 
อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผูใ้หบ้รกิารตามที่ส านักงานก าหนด
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่ีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถอืว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบตัใิห้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

6.3 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกติ 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่
บรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิัทจดัการอาจแจ้ง
เพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่
บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหรือสามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยัง
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   
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เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ
เวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการ
ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ภายใน 2 วนัท า
การ หลงัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่า
ขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที่มีล ักษณะในท านองเดียวกับธุ รกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บริษัทจดัการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมิให้นับรวม
วนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตาม
ข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืน
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หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะ
ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยน าเงินค่าขายคืน
ดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืวิธกีารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอียดใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธกีารทีบ่ริษทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยให้ผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรือบรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกักลบหนี้กันให้กับผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวิธีการในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืนได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ
พิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืนเงินดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบริษัท
จดัการได ้ 

              เงื่อนไขในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

            1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและ    
              ไดท้ ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตาม    
              ทะเบยีนผูถ้อืหน่วย    
              ลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิ   
              ถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้ 

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่า
ข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วย
ลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า 
(ถ้าม)ี บริษทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบริษทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ
ติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่บรษิัทจดัการ
ได้รบัการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 
1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 
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3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงิน 
บริษัทจัดการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

   การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ 
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง 
เว้นแต่กรณีบริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะ
ออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วันค านวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และ
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจาก
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ที่ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

 เงื่อนไขอื่นๆ  

1.  บริษทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1  การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2  การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วธิีการทางอเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงนิอตัโนมตัิ (automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อนิเทอร์เน็ต 
หรอืสื่ออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บริการดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

2.  กรณีผู้ขายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  
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ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บริษทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ขายคืนทางโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากข้อมูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน 
หรือบริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

4.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มีการท า
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5.  บริษัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี  

6.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้แตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรือขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจาก
มกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการซื้อขายทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้
เพยีงเท่าทีม่ีความจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้ือว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืข้อ
ผูกพนัแล้ว 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : - 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไม่ม ี

 8.   การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

            - บรษิทัจดัการ 

            - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

            - หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2  รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ซึ่งมาจากการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือ
หวัข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนั ้น 
เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

8.2.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  
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  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

  วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสาร
อื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ไดท้ี่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืน ในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ
เอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการ
ก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน เมื่อบริษัทจดัการได้ท า
รายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

  ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่   
  ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชีกองทุนรวมโดยปฏิบตัิเช่นเดียวกับการเปิดบัญชีกองทุนรวมตามหัวข้อ การเสนอขายภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

   8.2.2 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง 

  วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ  
 บรษิทัจดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ 
 สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่ 
 บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการ 
 อาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี)  
 และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ด ้
 จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตาม 
 รายละเอยีดที่ระบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัท 
 จดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรอืเพิก 
 ถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้  

   8.2.3 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 วนัเวลาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

 ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

 ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อ  
 เป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัท  
 จดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง หรอื  
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 กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

 ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

 บรษิัทจดัการก าหนดให้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า  
 การของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่ 
 บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถ้าม)ี  

 บริษัทจดัการจะแจง้วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท 
 จดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

 ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่  
 บริษทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษัท 
 จดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

 ราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

  กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายใน 2 วนัท า
การ หลงัจากวนัท าการทีบ่ริษทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ที่
สมบูรณ์และบริษัทจดัการได้รบัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลี่ยน
แล้ว บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง  

ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ภายใน 
2 วนัท าการ หลงัจากวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรียบรอ้ยแล้ว หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
(ถ้าม)ี  

เงื่อนไขในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุน
หรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้าม)ี บริษทัจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบริษทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทจัดการ
ก าหนด  

เงื่อนไขอื่นๆ  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
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ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงินอัตโนมตัิ (automatic teller machine) บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต 
หรือสื่ออื่นใดที่มีล ักษณะเดียวกัน ทัง้นี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3. บริษัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บริษทัจดัการได้สงวนสทิธใินการ
ขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรือ ในกรณีที่บริษทัจดัการพิจารณาเห็น
ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทาง
กฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ  

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้  
(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไป  
     ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่ริษทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ  
(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ  
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้ 

 10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

 (1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ข้าเหตุดงัต่อไปนี้   
 โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่ง
เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่
ระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

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

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

11.  การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  
11.1  บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขาย

คืนหรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิ  

(2) บรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงันี้ โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่
ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั  

(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะใน
กรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
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(ค) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบ
แล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั ้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกา รกระท า
ดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัิตามค าสัง่เกี่ยวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับ
ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจ าหน่ายหลักทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน
รายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการใดๆ โดย
พลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงาน
ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ข)  แจ้งให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีม่ีค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถงึการ
เปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรือ
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะประกาศหยุดการ
ขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ
สถานทีต่ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
แจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ทีเ่หน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถื อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

14. การจ่ายเงินปันผล :  
14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

    14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :  

    14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 3.75  ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม  

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  
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15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

 ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

 ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วนัที่
ค านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่มี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจริง 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเรียกเกบ็จากกองทุน
ตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1   ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรพัย์ ค่าใช้จ่ายใน
การจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสิทธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบ
หุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบนัการเงนิที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุนสามารถลงทุนใน
หลกัทรพัย์และหรอืทรพัย์สนินัน้ได้  

4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจดัท าบญัชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ในการสอบบญัช ีค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  
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4.3   ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่งค า
ขอเปิดบัญชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน ค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน 
ใบเสร็จรบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้ามี) รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสาร
อื่นใดที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลิต
เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4   ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมติ สรุป
มติ และตรวจสอบมติผู้ถอืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5   ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลิต และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการ
กองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือ
ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่นๆ ของกองทุน  

4.6   ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

4.7   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

4.8   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิหรือเพื่อ
ตดิตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษีอากร ประกนัภยั  

4.9   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใช้บรกิารธนาคาร สถาบันการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ 
เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กิดจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน  

5.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพิมพ ์
ค่าเดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลิกกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีเมื่อ
เลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน 
หรอืทรพัย์สนิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบั
เงนิหรือทรพัย์สิน หรือไม่น าเชค็ไปขึ้นเงินจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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8.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบริษัทจดัการให ้ 
 ปฏิบตัิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย  
 ลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพิมพท์ี่เกี่ยวขอ้งกับกองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสารขอ้มูล
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องก าหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกู้ยืมเงินหรือเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคืน
เมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการกองทุน หรอืตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 

 15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนจากการ
ขายหน่วยลงทุนที่เรียกเกบ็โดยกองทุนหลกั เนื่องจากกองทุนรวมหลกัจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

 15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

 ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของ  
 มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

 15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

 ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของ  
 มูลค่าหน่วยลงทุน  ทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้      52 

 หมายเหตุ 

 บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั  
 จดัการจะต้องช าระให้กบักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกั 
 ค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

15.3.4.   ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.5.   ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.6.   ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

15.3.7.   ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

   รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิัทจดัการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนด าเนินการ ใด ๆ ให้
เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษทัจดัการหรือนายทะเบียน หรือให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสือรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้
ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอตัราที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน/ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมีการซื้อขาย
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  
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2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถัดจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง  

   4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ต้องเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่บรษิทั
จดัการเรยีกเก็บในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าทีต่รา
ไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้ริษทัจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มูลค่าของกองทุนรวมให้ค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรอืมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการ
จะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
1.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

โครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุน
ทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การ
เปิดเผยขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่า ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น 
เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น  
การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการ
แก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  

2.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามที่
ระบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ย
วธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัใหม้กีาร
เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  
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2.1 ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

2.2 ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท า
การดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะ
ขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  
(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้

สูงดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึ้นดงักล่าว  

(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้กบักรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  
ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2.  เงื่อนไขพเิศษ :  

1.   บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

บริษัทจัดการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิ้นวนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท  บริษัทจดัการจะใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันท าการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่
อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรือ 
Reuter ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรือ
ระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือประกาศที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด 
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2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป เว้นแต่
กรณีกองทุนหลักมีวันหยุดท าการต่อเนื่ องกันตัง้แต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
บรษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้
บริษัทจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมีวนัหยุดท า
การต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษทัจดัการได้รบัข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัท าการถัดไป เว้นแต่กรณี
กองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทัง้นี้  ภายในวันท าการถัดจากวันที่บริษัทจัดก ารค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาวนัท าการขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคา 
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บริษัทจดัการจะประกาศ
มูลค่าทรพัย์สินสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการถัดไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณีที่กองทุนหลกัมี
วนัหยุดท าการต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีบ่รษิัทจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดเมื่อ
สิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัทจดัการ
จะประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวิธกีารใดๆเพื่อให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูล
ดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัข้องทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
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หน่วยลงทุนที่จ ัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัท
จดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัช้า 

บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ
ถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธ ีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น 
(3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 5 
ทิ้ง  

ในกรณีทีม่ีผลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของกองทุนเปิด 

เงื่อนไขพิเศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของ
กองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว  

2. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถือ
ว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้      57 

1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่
หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการ
จะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วันที่
พบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการ
ของบรษิัทจดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  
ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่
ถูกต้อง  

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคา
หน่วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันับแต่วนัที่พบมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะ
วนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป 
และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้นภายในวนั

ท าการถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิีการใดๆ เพื่อให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ที่มกีารแก้ไขราคาตาม 
(2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรือขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไข
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ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลใน
รายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบริษทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่ อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้อง  
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หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของ
บรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคืนหน่วยลงทุน
รายใดมมีูลค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บรษิัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่ีการจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน  5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด้  

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

   17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

     ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

     ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

   ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400  
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หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผู้สอบบญัชี โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

   18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

  18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่ 31 มกราคม 

  18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที ่31 มกราคม 2558 

  18.3  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ   
  จะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไม่เกนิ 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม โดยบริษทั
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

      19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

       19.1 การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ 

 มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามติ
นัน้เสยีไป  

 ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่ง หรอืไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

       (2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีง  
            ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

   (3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอื    
        มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดนัน้  

ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  
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       19.2 วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิีการจดัการ  

1. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใช้วธิกีารขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน หากปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไม่เกนิ
รอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการ
นับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  

2. ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน   
 ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบ รวมทัง้
แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ทัง้นี้ ภายใน 
15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิีการจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก 
เวน้แต่  
    ในกรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของ  
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่ีการ
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิ
ส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

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

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ  

(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ  

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของผู้ประกนั หรอืการ
แก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็นไปตามหลักเ กณฑ์เพิ่มเติม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ีผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผูถ้ือ

หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมตเิสยีงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบัมติเสียงข้างมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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6. ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่
เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัรา
ดงักล่าว แล้วแต่กรณี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับมติ
ไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

 7. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วาม
เหน็ชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกับ

นโยบายการลงทุน  
(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิส าหรบัการการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รวมถงึไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั  

 8. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุน
รวมยื่นค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบัประชาชนผ่าน
ระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน และให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน
เรื่องดังกล่าว เมื่อส านักงานได้รบัค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตาม
คู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว  
(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(3) การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 

9. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบั
ประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อ
ส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบั
ประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบยีน และ
การยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มิใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะ
ด าเนินการพจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 

การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเก็บจากกองทุนรวม  
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19.3 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิีดงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  

2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัทีบ่ริษทัจดัการจะ  
         ก าหนดขึน้โดยไม่ชกัช้า  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้วธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีง
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบให้ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย 
     ลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทนุชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย 
     ลงทุนแตล่ะชนิด  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย 
     ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บั 
     ผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

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

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดใน
ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
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20. ข้อก าหนดอื่นๆ :  

1.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิัทจดัการอาจกู้ยืม
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

 (1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

 (2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

 (3)  อตัราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่ เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

 (4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืนต้องใช้รูป แบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

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

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะใชล้ายมือชื่อของผูถ้ือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

      3.   การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการกองทุนรวมเดยีวกัน โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถงึผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของ  
 การลงทุน (risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติเสียงข้างมากของโครงการแต่ละ  
 กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

    2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของ  
 การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิิเศษของโครงการแต่ละกองทุน  
 รวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการก าหนดรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุน
เปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บริษัทจดัการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมตโิดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเว้นไม่
ต้องปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดวิธี
ปฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  
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ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนัก่อนวนั
ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบั
หนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง
จะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการทีด่ าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด และ
ผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเดน็เปรียบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะ
ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวตัถุประสงค์
ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน
รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6) การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี  

(7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเก็บจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

3.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้ริษทั
จดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บั
โอนได ้ 

4.  ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ิดต่อทุก
แห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดท้าย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
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เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

4.  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรบัผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากส านักงาน หรือ ขอมตโิดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่บริษัท
จดัการรูห้รืออาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร
บริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ 
บริษทัจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

      กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้ถอืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
เตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

6.   ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งได ้โดยปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เติมในอนาคต 

7. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (soft commission) 

1.   บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลัก
ปฏิบตัิในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ทัง้นี้ บริษัท
จดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์
ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2.  ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

8.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรอืแก้ไขวิธกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลใหใ้นรูปแบบข้อมูล
ทางอิเลก็ทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบัข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน
แล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รบัผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวิธกีารอื่นใด ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

     9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผู้มถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรบัข้อมูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน
เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ช้ตวัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏิเสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มีลกัษณะ
ดงักล่าวขา้งต้น 

10. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภูีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะ  
     อ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมีการวางทรพัย์ 

11. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่ งมีถิ่นที่อยู่ทาง ภาษีใน
สหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรอืมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้าเพื่อ
หาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่
เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ  FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น  Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 
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(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัย์สิน
ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝาก
และเงนิลงทุนกับสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

 (2)   ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก    

       ทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรอืบริษัทจดัการ ซึ่ง
อาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจท าให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนได้
อกีต่อไป    

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สิน และผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวข้องก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่
อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจดัการ ให้ กับ
หน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความ
เกี่ยวข้องกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสียสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ที่
ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจ้งปรบัปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่
เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการ
ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้
ด าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี   

(1)  ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
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(2)  ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ ต้อง
ไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น                             

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรือถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วขา้งต้น ซึ่ง
ในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่ริษทัจดัการได้สงวนสิทธิ
ไวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง 

 ขอ้มูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผู้ถือ  
 หน่วยลงทุน 

    12. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ 

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกนัชวีติหรอืทีเ่รยีกว่า กรมธรรม์ประกันชวีติควบหน่วย
ลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนที่บรษิัทประกันชีวิตก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี้ การซื้อขายหน่วยลงทุน
ควบกรมธรรม์ประกันชีวติอาจมีขอ้ก าหนด และวิธปีฏิบตัิทีแ่ตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่างเดยีว ผู้
ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน 

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับริษทัจดัการในนามของบริษทัประกนัชีวติ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แทจ้รงิของผูถ้อื 
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติมหีน้าทีต่้องตดิต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน  
หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ จากบริษทัประกนัชวีติโดยตรง 

อนึ่ง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนั   
  ชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอื ผูล้งทุนทีซ่ื้อ  
  กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงการใหบ้ริการดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ใหผู้ ้ 
  ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ าการของบริษทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติและ/หรอื  
  เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ในกรณีทีม่กีารยกเลิกบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยติด
ประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชีวติ และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ และแจ้ง
ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบภายใน 15 วนั 

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตดงัต่อไปนี้  อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแล้ว 
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1.  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี
ขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตมขี้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชวีิต จงึมขี้อก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วย
ลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้
ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end 
Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึต้องศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้
ในกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประกนัชวีติ  

2.  การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ : 

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกัน
ชวีติ หรอืตัวแทนทีบ่รษิัทประกนัชีวติก าหนด (ถ้าม)ี โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีแ่ต่ละบรษิทัประกัน
ชวีิตก าหนด ทัง้นี้ บรษิัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน วิธกีารในการสัง่ซื้อ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ
เอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบรษิัทจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิครบถ้วนจากบรษิทัประกนัชวีติแล้ว 

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ บริษทัจดัการ หรือบรษิทัประกนัชวีติอาจปฏเิสธ
ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเข้าข่ายการท าธุรกรรมที่มีเหตุอนั
ควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวขอ้งหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงนิและ/หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การร้าย ตามพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย รวมถงึกฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กี่ยวข้อง หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกัน
ชวีติสงวนสิทธใินการพิจารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 
ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ หรือบรษิัทประกนัชวีิต 
รวมถึงกรณีที่ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเข้าข่ายเป็นการท าธุรกรรมที่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมาย
หรอืความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่ภายใต้ค าสัง่หา้มการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุน
ไม่ผ่านหลกัเกณฑ์การรบัประกนัของบรษิทัประกนัชีวติ  

 3. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : 

3.1. ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิัทประกันชวีติก าหนด (ถ้าม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมูลค่า หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน เงื่อนไข
ในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เพิ่มเตมิตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรอืเอกสารการขายที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้ับจากบริษัท
ประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่
ขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมายังบริษัทจดัการแล้ว โดย
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บริษัทประกนัชีวิตอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนมายงับรษิทัจดัการ 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืน
หน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอร์มของบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่าและ
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ 

บริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ตัวแทนของผู้ถอืกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบ
หน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บริษทัประกันชีวติมหีน้าที่ต้องช าระเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนที่ได้รบัจากบรษิัทจดัการใหแ้ก่ผูถ้ือกรมธรรม์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน โดยวิธีการรบัค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวติก าหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน   

3.2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน : 

ในบางกรณี บรษิัทประกนัชวีติ อาจมขี้อตกลงกับผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติที่จะด าเนินการ
ส่งค าสัง่ซื้อ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน และ/หรอืด าเนินการ
น าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดๆทีบ่รษิัทประกนัชีวติเรียกเก็บเงนิจากผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชวีิต ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ใดๆ เกี่ยวกับการดงักล่าวในแต่ละครัง้โดย
บรษิัทประกันชีวติ ถือว่าบริษทัประกันชวีิตได้รบัมอบอ านาจจากผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต
ใหส้่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบร้อยแล้ว โดยบริษทัประกนัชวีติอาจจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและ
จดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางที่บรษิัท
ประกนัชีวติจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขที่บรษิัทประกันชีวติตกลง
กบัลูกคา้   

 4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 

กรณีที่ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสิทธใินหน่วย
ลงทุนให้แก่บริษทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้  บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ บรษิัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัส่งหนังสือยนืยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการ
ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุนภายใน 
10 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน   

 5. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิทัประกนัชีวติ ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงิน
คงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัท
ประกนัชีวติ การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่รษิทัประกนัชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) 
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ให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดย
บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้งันี้ 

(1)  การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่ง
หรอืหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว 

(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกอง
หนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ 

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไป
กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสามเดอืน 
เป็นต้น โดยใหม้สีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ 

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่
บริษัทประกันชวีิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกรณีที่ยกเลิก
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม์ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จ ัดส่งหนังสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิบรษิัทประกันชีวิต จะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัค าสัง่
ครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถาม
สถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัท์ตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด   

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

    ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทประกันชวีิตไดทุ้กวนัและเวลาท าการที่  
บริษทัประกนัชวีิตก าหนด ทัง้นี้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน 
(การช าระเบี้ยประกันภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรม์ประกนัชีวิต) 
การสับเปลี่ยนกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมัติได้โดยส่งค าสัง่ตาม
แบบฟอร์มและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด   

7.  สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ : 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธติ่างๆทีแ่ตกต่างจากผู้ถอืหน่วยลงทุนทัว่ไปที่
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น 

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลี่ยนมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ 

2.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนไม่มสีทิธนิ าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น
หลกัประกนั 

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิ
การท า กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษิทัประกนัชวีิต และ/หรอืกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน 
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4.  สทิธใินการขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชีวติ หรอืตวัแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ (ถ้าม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

5.  สทิธใินการไดร้บัทราบจากบริษทัประกนัชวีติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งทีร่บัจดัการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชีวตินัน้ 

6.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบรษิทัจดัการ บริษทัประกนัชวีติ 
รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีบ่รษิทัประกนัชวีติ
ก าหนด 

7.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกับความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บั
ค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกี่ยวกบัความเสีย่งของการลงทุน
ในหน่วยลงทุน 

8.  สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจรงิทีม่ีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือ
ต่อการตดัสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการ
ควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบรษิทัประกนัชวีติ 

9.  สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติอาจไดร้บัจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้
การซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น 

10. เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับริการจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติอาจไม่เท่า
เทยีม และแตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชแีสดงสทิธหิน่วยลงทุน (Fund 
Book) ของบรษิทัจดัการ และการไดร้บัขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าชา้กว่าไดร้บัจากบรษิทัจดัการโดยตรง 
รวมถงึการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกตอิื่นๆของ
บรษิทัจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษทัประกนัชวีิตทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนมกีรมธรรม์ประกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัประกนัชีวติจะท าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทั
ประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อในการ
ยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีขายคนื
หน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต โดยตรงตามวธิกีารทีบ่ริษทัประกนัชวีติแต่ละ
แห่งก าหนด 

11. นอกจากนี้ สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และขอ้ก าหนดของบรษิทัประกนัชวีติที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชีวติ ต้องศกึษารายละเอยีดในกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
เพิม่เตมิ 

8. การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชวีติควบหน่วยลงทุน : 

1.  การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี 

บรษิัทประกันชีวติจะเป็นผูด้ าเนินการจดัส่งหรอืเผยแพร่รายงานหกเดอืน รายงานประจ าปีของกองทุน ใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ 
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ผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีติ อาจตดิต่อบริษทัประกันชีวติเพื่อใหจ้ดัส่งรายงานแสดงฐานะการ
ถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

13. ก่อนการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่นทีม่ิใช่หลกัประกันในแต่ละครัง้ บรษิัทจดัการจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือ  
 หน่วยลงทุนโดยมตพิิเศษและบรษิัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้   
 มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

14. สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีด กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund (กองทุนหลกั) ตามขอ้ 3.11 

ปัจจยัความเสีย่ง 

ความเสีย่งดา้นตราสารทุน (Equity Risk): โดยทัว่ไปแล้วการลงทุนในตราสารทุนมีความเสีย่งมากกว่าตราสารหนี้
หรอืตราสารตลาดเงนิ ตราสารทุนสามารถสูญเสยีมูลค่าไดอ้ย่างต่อเนื่องและสามารถลดต ่าลงไดอ้ย่างไม่มีก าหนด 
ตราสารทุนของบรษิทัทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่องนัน้อาจมคีวามอ่อนไหวต่อข่าวรา้ยได ้เพราะว่ามูลค่าส่วนใหญ่จะมาจาก
ความคาดหวงัทีสู่งต่ออนาคตของบริษทั ตราสารทุนของบริษทัทีป่รากฎว่าราคาต ่ากว่ามูลค่าทีแ่ทจ้รงินัน้อาจจะยงัคง
มมีูลค่าทีต่ ่าต่อไปอย่างไม่มกี าหนดได ้หากบรษิทัล้มละลายหรอืมกีารปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ ตราสารทุนนัน้
อาจจะสูญเสยีมูลค่าส่วนใหญ่หรอืทัง้หมด 

ความเสีย่งดา้นการลงทุนในภูมภิาคทีก่ระจุกตวั (Geographic Concentration Risk): ในกรณีทีก่องทุนลงทุน
สนิทรพัย์เฉพาะภูมภิาคเป็นส่วนใหญ่ ผลตอบแทนอาจจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
การเมอืง เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม หรอืสภาพตลาด ในภูมภิาคนัน้ ซึ่งหมายความว่ากองทุนอาจมคีวามผนัผวนและ
ความเสีย่งทีจ่ะขาดทุนสูงกว่าเมื่อเทยีบกบักองทุนทีล่งทุนแบบไม่กระจุกตวั 

ความเสีย่งดา้นตลาด (Market Risk): ราคาของหลกัทรพัย์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา และสามารถลดลงได้
เนื่องจากปัจจยัต่างๆ เช่น ข่าวการเมอืงหรอืเศรษฐกจิ นโยบายภาครฐั การเปลี่ยนแปลงของเทคโนยแีละธุรกจิ การ
เปลี่ยนแปลงของประชากร วฒันธรรม ภยัทีเ่กดิจากธรรมชาตหิรอืมนุษย์ สภาพภูมอิากาศ การคน้พบทาง
วทิยาศาสตร์ ต้นทุนและพลงังาน สนิคา้โภคภัณฑ์ และทรพัยากรธรรมชาติ 

ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน (Currency Risk): การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนสามารถท าให้กองทุนก าไร
หรอืขาดทุนจากการลงทุนได ้เนื่องจากอตัราแลกเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็และยากทีจ่ะคาดเดา 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัท
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกีารขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานหรอื ขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัที่รูห้รอืควรรู้ว่าไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
บริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการรายเดมิจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

  22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม : 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่
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ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัท
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในข้อ
ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม
และขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการกองทุนรวม ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เจแปนนิส อคิวติี้      1 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์  2563 ถึงวนัท่ี  31  มกราคม 2564 
 

- ไม่ม ี- 
           

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทัจดัการ 
                โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต.  
               (www.sec.or.th)  

 
รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ 

        1.  นายวนิ พรหมแพทย์, CFA 
        2.  นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
        3.  น.ส.วริยิา โภไคศวรรย์ 
        4.  นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
         5.  นายธนา เชนะกุล, CFA 
        6.  นายวรุณ ทรพัย์ทวกุีล 
        7.  นายประพจน์ อ้วนเจรญิกุล 

หมายเหตุ  : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ัดการกองทุนทั ้งหมดได้ที่  website ของบริษัทจัดการ 
                 (www.principal.th) 

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิด

จากการลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธุรกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัย์ฯ 

- ไม่ม ี- (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน) 

 

http://www.cimb-principal.com/
http://www.sec.or.th/
http://www.cimb-principal.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนข้อผกูพนั



 

 

  1. บริษทัจดัการ :  
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
ทีอ่ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor, Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  
(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึ่งเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  
(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขี้อผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผูดู้แล

ผลประโยชน์ และหนังสอืชี้ชวน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัใหม้ใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(4) ชี้แจงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนหรอืผูท้ี่

สนใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธิประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทัจดัการ

แสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  
(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการในสมุด

บญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง แล้วแต่กรณี ตาม

รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(9) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
(10)ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่า

หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง 
(11)ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดที่ระบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
(12)บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(13)บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุดรบัค า
สัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14)ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นได้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(15)จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16)จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัชี และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทั



 

 

จดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏิทนิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบั
กองทุนรวมของรอบปีบัญชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัชี  

(17)จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหก
เดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายในสองเดือนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบัญช ีให้บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืน
หลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18)จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ที่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 
เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19)จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏทินิ
และรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดอืน 
และ ภายใน 3เดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบัญช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎิ
ทนิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4เดอืนนับแต่วนัสิ้นรอบ
ปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ย
วธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพมิพ์ หรอื สื่อบนัทกึข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ 
(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงค์ใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 
ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและจดัส่ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมีประกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น 

(20)จดัใหม้ผีูส้อบบัญชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผู้สอบบัญชี  

(21)จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและหากมเีหตุต้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บรษิทัจดัการจะกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุญาต
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

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

(23)แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  
(24)แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(25)ด าเนินการทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน ดูแล ตดิตามสทิธิ

ของกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  
(26)ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายต้องเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑ์และ

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

ประกาศก าหนด  
(28)ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีค่าธรรมเนียม

ตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรอืถูกท าลาย  



 

 

 (29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที ่
และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ โดยปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิใน
อนาคต  
บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในข้อผูกพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุน
ไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามข้อผูกพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  
ในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท า
หน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  
 

  2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-724-5490, 02-724-5207  
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  
(1) ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อื

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

(2) รบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบัเงินและ
ทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ยรบัจากหลกัทรพัย์ ผลตอบแทน เงนิ
ต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของ
กองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบัญชทีรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่าย
ทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงินฝากของกองทุนเพื่อเป็น
ค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสูญเสยี หรอื
ค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิและ
ทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ย การจ าหน่ายหลกัทรพัย์ จดัท า
บญัชีและรบัรองความถูกต้องของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัย์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สนิของ
กองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งใหถู้กต้องครบถ้วนก่อน  

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

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กี่ยวเน่ืองกับทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธิในการเขา้ประชุมผู้ถอืหุน้ สทิธิ
ในการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบี้ยหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์ รวมถงึการแจง้การเปลี่ยนแปลงของ
หลกัทรพัย์ทีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ เป็นต้น หรอืสถานะการปิดโอนของหลกัทรพัย์ โดย
ทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มูลเป็นลายลักษณ์อกัษร  

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



 

 

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิกองทุนนัน้  

(9) รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลง
จากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ  ทัง้นี้ผูดู้แล
ผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสียหาย ความรบัผดิ และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้
จากความผดิพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว  

(10)ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนได้
อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อ
คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตาม
วธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมาย
หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์  

(11)ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็นท า
ใหว้ธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิีปกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุนที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว้  

(12)ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 
เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทิิน โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิ้นรอบบญัชี
ของกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิ้นรอบบัญชขีองกองทุนหรอืปีปฏทิิน ตามล าดบั  

(13)เมื่อเกดิเหตุทีต่้องเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิ้นสุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิ้นสุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝากทรพัย์สนิของ
กองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแล้ว และผูดู้แลผลประโยชน์จะ
ดูแลตรวจสอบใหผู้้ช าระบญัชีปฏิบตัติามพระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14)จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผู้ช าระบญัชี  
(15)กรณีทีส่ญัญาสิ้นสุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิ และขอ้มูลเอกสาร

ทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผู้ช าระบญัชี (แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการหรอืค าสัง่
ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิ้นสุดลง 

(16)หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต 
ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์



 

 

รายใหม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมือชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิ่งทีส่่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏิบตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคบัคดกีบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  
บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุข้อใดข้อหนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดย

บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั   
(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าที่และความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูดู้แลผลประโยชน์หรอื

บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั   

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

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงข้างมากซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์   

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการ
สามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั   

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์แก้ไข
คุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในสิบหา้วนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแก้ไขดงักล่าวใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่ก้ไขเสรจ็สิ้น  
ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มไิดแ้ก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และ
เมื่อไดร้บัอนุญาตแล้ว บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั   

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลายตามค าสัง่ศาล   
(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าได้

ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว   



 

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   
100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-724-5490, 02-724-5207  
และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ  จ ากดั 
และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัย์สนิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัย์สนิใด ๆ   
 

  3. ผูส้อบบญัชี :  
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  
ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบัญชเีลขที ่4306  
บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ  
ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบัญชเีลขที ่4475  
บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  
ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบัญชเีลขที ่5476  
บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา  
ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์  
ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียุธยา  
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
 

 4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู่ : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 0-2686-9595 
 

  5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่ม ี
 
 



 

 

  6. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  
ชื่อ : ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.  
ทีอ่ยู่ : 44  อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัว่ประเทศ   
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนือื่นๆที่บรษิทัจดัการแต่งตัง้ 
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  
(1) จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย

ลงทุนหรอืใหค้ าแนะน า และต้องดูแลใหผู้ต้ดิต่อกับผูล้งทุนปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด รวมทัง้ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏิบตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า  

(2) ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑ์ตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด  
(3) รบัเปิดบญัชเีพื่อซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ  
(4) แจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มูลหรอืเอกสารใด ๆ ทีจ่ าเป็นต่อ

การตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้  
(5) แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

และหลกัฐานการแสดงตน  
(6) รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้อง  
(7) รบัช าระเงนิค่าจองซื้อหรอืค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  
(8) ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแล้ว ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากบรษิทัจดัการ 
(9) ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน รวมถึงเอกสารอื่น

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  
(10) คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ  
(11) จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิกีารซื้อหรอืขายคนืหน่วย

ลงทุน  
(12)ชี้แจงขอ้มูลรายละเอยีดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกบักองทุนเปิด เช่น การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื ขอ้เทจ็จรงิ

ทีม่ผีลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสทิธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน  
(13)ด าเนินการอื่นตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  
(14)ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
 

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

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

  9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี
 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่ม ี
 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี
 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี 
 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  



 

 

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  
   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  
   ไม่ม ี  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  
   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีน
กองทุนก าหนด    

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  
13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมติเพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้"การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิกีาร
จดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อื
อยู่ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  
  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีสทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การช าระ

บญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"   
13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  
13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามข้อก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมีสทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  
  - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  
       กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้

ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 
  14.2.1  ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

  14.2.2  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึข้อมูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยต้องแจ้งใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว 



 

 

14.2.3 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสือรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบันทกึชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ช้สทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถช าระ
หนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  
16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ีชื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถอื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้ีสทิธใินเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัย์สนิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้
ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สินทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงินไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธินัน้ภายใน 45 วนันับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนั
ระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตาม
ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏิบตัติามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม 

 16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  



 

 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้  
มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้  
(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิดงักล่าว 
     ต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 
(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมีไวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว

ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทั
จดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดงักล่าว  

ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม  
   16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ

ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้
ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธิจากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ ในการ
ด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรียกรอ้งนัน้มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวม   
เงื่อนไขเพิม่เติม :  
ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิ
ไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้ 
การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 
17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ 
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมาย
แล้ว ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วย

ลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุน
จะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่
เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 



 

 

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

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 
18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการ
จะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถ้อืหน่วยลงทุน
เพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  
 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงข้างมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดได ้ 
(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอื

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมติ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสียไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตพิเิศษของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจ้ง
มตแิละมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนนอกจาก
จะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เติมดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณ ี
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ

พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 

 20. วิธีการแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  
การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและไม่ขดั
หรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมาย
ดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพนัคู่สญัญา 
การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 
(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 



 

 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนั 

และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องไดร้บั
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย

เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 
(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ

สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 
การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 
ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุน
รวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  
 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี
 

22. การเลิกกองทุนรวม :  
22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  
        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  
(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็น
จ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ี
ก าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้ังคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อ
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลือทีม่คีุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใชบ้ังคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วย
ลงทุนตามข้อ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ให้
น าความในขอ้ (2) วรรคสองมาใชบ้ังคบัโดยอนุโลม  

(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 
ล้านบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้ 



 

 

22.1.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่
เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

22.1.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

   22.1.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้ือหน่วย  

22.1.5 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฎเหตุ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎิบัตหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบั
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัที 

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  
บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัิเป็นอย่างอื่น  
(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1  
(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทุนได ้ 

(2.2) แจง้เป็นหนังสือถงึผูดู้แลผลประโยชน์  
(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน  

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

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชี
ของกองทุนรวม  
ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมูีลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้องด าเนินการเพื่อเลกิ
กองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย  
(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสือชี้ชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธิ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่

ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชี้ชวน  
(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุ

ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  
(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 

นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 



 

 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัที่
ครบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุการณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  

 
23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัย์สนิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชกีองทุนใหเ้สรจ็สิ้น ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม
และผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าทีค่งเหลืออยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  
เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรพัย์สนิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบัญชจีดัการโอนทรพัย์สนิดงักล่าว
ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษิทัจดัการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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