
 

 

 
 
 
 
 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของ
ตนเองด้วย 

• กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจาก
สภาวะตลาดในขณะนัน้ กฎข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของราคาหลกัทรพัย ์อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน และ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง จึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนอ่ืน 

• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม ซ่ึงกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่า
กองทุนรวมอ่ืนท่ีลงทุนในหลกัทรพัย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนใน
หลกัทรพัยอ้์างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผูล้งทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิด
วิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูล้งทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ เมื่อเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบั
วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• กองทุนหลกัมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรกุ (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเส่ียงท่ีกล
ยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรพัย์ท่ีลงทุน และปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุ
วตัถปุระสงคด์งักล่าว รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนมีราคา
ลดลง เน่ืองจากการวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ธรุกิจอตุสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ หรือนโยภายภาครฐัไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• ในกรณีท่ีกองทุนน้ีไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก.ล.ต.ก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน

ตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้

สอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้อง

ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 
• ผูล้งทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

                        ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 7 ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
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หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต ใหท้ าการ
ซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ื้อขายในศนูยซ์ื้อขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ 

บรษิทัประกนัชวีติ  หมายถงึ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิประกนัชวีติตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัชวีติและไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็น
นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย ์หรอืการจดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการแต่งตัง้/ยนิยอมใหเ้ป็น
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ ใน
การท ารายการลงทุนในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแบบไมเ่ปิดเผย
ชือ่ทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account)  

กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  หมายถงึ กรมธรรมท์ีบ่รษิทัประกนัชวีติออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐานวา่ 
ผูเ้อาประกนัภยัและ บรษิทัประกนัชวีติไดม้กีารท าสญัญาประกนัชวีติและ
สญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมกีารตกลงวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะช าระ
คา่เบีย้ประกนัชวีติใหแ้ก่ บรษิทัประกนัชวีติส าหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อ
การมรณะหรอืการจ่ายเงนิเมือ่มกีารทรงชพี และผูเ้อาประกนัภยัจะช าระ
เงนิคา่หน่วยลงทุนเพือ่การลงทุนในกองทุนรวมโดยผา่นบรษิทัประกนัชวีติ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดในรายละเอยีด
โครงการ ยกเวน้ วนัหยดุตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัค าสัง่รบัซือ้คนื และ
หรอืวนัหยดุท าการของประเทศของกองทุนหลกั และหรอืวนัท าการของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และหรอืวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการ
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ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั 
(ถา้ม)ี ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดในหนงัสอืชีช้วนส่วน
สรุปขอ้มลูส าคญั 

กองทุนหลกั  หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนน าเงนิส่วนใหญ่ไปลงทุน 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งโดย
แกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่ ี
ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึ่งมมีลูคา่เท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่
หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัจ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่หีลกัทรพัย์
ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนั
การเงนิ และธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจดทะเบยีนกบั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสรมิและ
พฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กี่ยวกบัการจดัการลงทุน  

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย์ 

ค าศพัท ์ ค าอธบิายศพัท ์
“กองทุน buy & hold” กองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัย์สนิที่ลงทุนไว้จนครบ

ก าหนดอายุของทรพัย์สนิ หรอืครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุน หรอื
ครบอายขุองกองทุน 

“กองทุนตลาดเงินที่ก าหนดราคาหน่วย
ลงทุนคงที”่ 

กองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนในลกัษณะของกองทุนตลาดเงนิตามประกาศ
การลงทุน ซึง่ก าหนดราคาหน่วยเพือ่การขายและรบัซือ้คนืคงทีต่ลอดเวลา 

“กองทุนปลายทาง” กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ่งมีลกัษณะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑโ์ดยครบถว้นดงันี้ 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

และใหห้มายความรวมถงึกองทุนทีม่ลีกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผู้
ลงทุน ไมว่า่จะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูแบบอื่นใด เช่น 
กองทุนอสงัหารมิทรพัยต์่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน 
(collective investment scheme) เป็นตน้ 
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(2) เป็นกองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ มกีารลงทุนใน
กองทุนตาม (1) ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 5 ของ NAVของกองทุนตาม (1) นัน้ 

“การชดเชยราคา” การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยของผูซ้ื้อหรอืผูข้ายคนืหน่วยทีม่รีาคาหน่วยไม่
ถูกต้อง หรือการจ่ายเงนิซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่
ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยทีถู่กตอ้ง แทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วย 

“เงนิได้สุทธจิากทรพัย์สนิอื่นที่ได้จากการ
รบัช าระหนี้” 

เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น 
รายไดท้ีเ่กดิจากการจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ ตลอดจนดอกผลทีไ่ด้
จากทรพัย์สนิดงักล่าว และเงนิส ารอง (ถ้าม)ี หลงัจากหกัค่าใช้จ่ายในการ
ไดม้า การมไีว ้หรอืการจ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ 

“เงนิส ารอง” จ านวนเงนิทีต่ัง้ส ารองเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการ
รบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

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

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

“ฐานะการลงทุนสุทธ”ิ มูลค่าการลงทุนสุทธใินทรพัย์สนิไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยอ้อม
ผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับ
ทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

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

กระทรวงการคลงัหรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงนิตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีภาระ
ผกูพนั 

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

“ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง” ตราสารทางการเงนิหรอืสญัญา ซึ่งมขีอ้ตกลงและเงื่อนไขที่มลีกัษณะของ
สญัญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วย โดยสญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้าดงักล่าวมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
(1) ท าให้การช าระหนี้ที่ก าหนดไว้ตามตราสารทางการเงินหรือสัญญา

ดงักล่าวไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนเปลีย่นแปลงไปอนัเนื่องมาจากปัจจยั
อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั ้น เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลีย่น ราคาหลกัทรพัย ์หรอืดชันีราคาทรพัยส์นิ เป็นตน้ 

(2) มลีกัษณะในเชงิเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่ไม่สมัพนัธ์กบัตราสารทาง
การเงนิหรอืสญัญาดงักล่าวอย่างมนียัส าคญั 

(3) เป็นผลให้สถานะความเสีย่งโดยรวมและราคาของตราสารทางการเงนิ



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ     4 

หรอืสญัญาดงักล่าวเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั 
“บลจ.” บรษิทัหลกัทรพัย์ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ประเภทการ

จดัการกองทุนรวม 
“บรษิทันายหน้า” บุคคลใดบุคคลหนึ่งดงันี้ 

(1) บรษิัทหลกัทรพัย์ที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัย์ประเภท
การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย ์

(2) บุคคลที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือได้ร ับการจด
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสญัญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็น
ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

“ประกาศที ่ทน. 11/2564” ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ลง
วนัที ่29 มกราคม พ.ศ. 2564 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 

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

“ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื” บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วย แลว้แต่กรณี ของกองทุน 

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

สญัญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านอง
เดยีวกนั 

“สทิธเิรยีกรอ้ง” สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิของสถาบนัการเงนิตามกฎหมาย
วา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิ 

“average actual leverage” คา่เฉลีย่ของมลูคา่ธุรกรรมทีเ่กดิขึน้จรงิ 
“benchmark” ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึ่งเป็นดชันีหรอืองค์ประกอบของดชันีทีม่กีารเผยแพร่

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

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

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

1.1. ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ  

1.2. ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Silver Age Fund 

1.3. ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSA 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายโุครงการ : ไมก่ าหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : ไมก่ าหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) : 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผูล้งทุน 
โดยไมน่ าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็วา่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไมเ่หมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทุนได้
อยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่มส่ามารถลงทุนในกองทุน CPR Invest – Global Silver Age ได ้หรอืไมส่ามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการ
ไดเ้หมาะสม  

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพือ่ส่งเงนิไป
ลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชือ่วา่เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการ
ยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัที่
แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย   

 2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย :  

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

2.2.  เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) : 

ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของ
โครงการไดไ้มเ่กนิ 300 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษิทัจดัการ สามารถขายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิโครงการกองทุนแลว้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบ
ล่วงหน้า 
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2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000 บาท  

2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000 บาท 

2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : - 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถา้ม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อ หรอืสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตาม
ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทั
จดัการ 

อยา่งไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมูลคา่ขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขายคนื
หน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ 
หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิทัจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพิเศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน  

3.1.  วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีง
กองทุนเดยีว ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีnet exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมเีป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในกองทุน CPR 
Invest – Global Silver Age ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก ส่วนที่เหลอืลงทุนในหลกัทรพัย์อื่นใดที่ได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถรบัความเสีย่งของความผนัผวนของการลงทุนใน
ต่างประเทศ  

3.2  ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารทุน 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

  ชือ่กองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : CPR Invest – Global Silver Age 
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  กองทุนหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ (LUXEMBOURG) 

  เป็นกองทุน UCITS 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี  

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  

 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age  ("กองทุนหลกั") เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนเทยีบเคยีงกบั  
 กองทุนหลกั ส่วนกองทุนหลกัมุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (Active Management) 

3.9 ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) : 

1) ดชันี MSCI World Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบ
กบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 50  

2) ดชันี MSCI World Net Total Return Index ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพื่อเทยีบกบัคา่สกุลบาท ณ วนัที่
ค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 50  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึง่อยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่ ี
การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัท าหรอื
เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่น
การประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11 รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีง
กองทุนเดยีวคอื CPR Invest – Global Silver Age โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลกัมวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์
จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษยีณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย,์ การใหบ้รกิารทางการเงนิ ฯลฯ) โดยเลอืกลงทุนใน
หลกัทรพัยท์ีม่ผีลการด าเนินงานด ี(โดยเฉพาะในภูมภิาคสหรฐัฯ, แคนาดา, ยโุรป, ประเทศญีปุ่่ น, ฮ่องกง และออสเตรเลยี) 
ตามเกณฑ์พิจารณาปัจจยัพื้นฐานและการพิจารณาในเชิงคุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด 
อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุนกลุ่มประเทศเกดิใหม่ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดย CPR ASSET 
MANAGEMENT กองทุนจดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศลกัเซมเบริก์ บรษิทัจดัการจะส่งค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หลกัไปยงัประเทศลกัเซมเบริก์ เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นการส่ง
ค าสัง่ซื้อขาย จากประเทศลกัเซมเบิร์กเป็นประเทศอื่น ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและ
ความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้ 
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ทัง้นี้ ในเบื้องต้นนี้กองทุนจะลงทุนเป็นสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงนิอื่นได้ บรษิัทจดัการจงึขอ
สงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิซื้อขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 7 วนัผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ส่วนทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกิจ  สถาบนัการเงนิ และ/หรอื 
ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
(investment grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรอืหลกัทรพัย์ หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามที่ระบุไวใ้นโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน ซึง่พจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, คา่ใชจ้่ายใน
การป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นอาจ
ไมเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไมป้่องกนั
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้  ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 
(structured note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก ( issue/issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุน
ได ้(non-investment grade) และตราสารทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (unrated securities) และตราสารทุนของ
บรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted securities) 

อย่างไรกต็าม กองทุนอาจมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(non-investment grade) 
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดับความน่าเชื่อถอืที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุน
ลงทุนเทา่นัน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎ เกณฑ์
การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิัทจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุน
ดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืวา่ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) ของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age ทีล่งทุนอยู่
ในปัจจุบนัได้ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าชนิดหน่วยลงทุนอื่นในกองทุนหลกัเหมาะสมมากกว่า และผูถ้ือหน่วยลงทุน
ไดร้บัประโยชน์มากกวา่หน่วยลงทุนชนิดเดมิโดยถอืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแลว้  

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน CPR Invest – Global Silver Age ที่จดทะเบียนในประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก หรอืกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดงักล่าว ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่
ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมี
นัยส าคญั หรอืติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมนีัยส าคญั จนอาจมผีลกระทบ
ต่อการลงทุนหรอืค่าใช้จ่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชี้ชวนหรอืโคร งการ หรอืเมื่อ
กองทุนต่างประเทศกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานที่ก ากบัดูแลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรอืในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบาย
ใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิทัเหน็ว่าการยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดี
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ต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิ
ไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มนีโยบายการลงทุนสอดคล้องหรอืใกล้เคยีงกบั กองทุน CPR Invest – Global 
Silver Age โดยถอืวา่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแล้ว ซึ่งในการพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิทัจดัการจะ
พจิารณาโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะมหีนังสอืแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 15 วนั ก่อนทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นอยา่งไรกต็ามหากบรษิทั
จดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ บรษิัทจดัการอาจยกเลิก
กองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่เปลีย่นแปลงนโยบายการลงทุนก็ได ้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ 
1. ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มกีารลดลงใน

ลกัษณะใดดงันี้ 
(1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV ของกองทุน

ปลายทาง 
ในกรณีทีก่องทนุปลายทางมมีลูคา่ทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดยค านึงถึง

ประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุนรบัรู้
และเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุน
ปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

(4) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผอ่นผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑโ์ดยครบถว้นดงันี้ 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และใหห้มายความรวมถึงกองทุนทีม่ลีกัษณะ

เป็นการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุน
ดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต์ หรอืรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสงัหาริมทรพัย์ต่างประเทศ (REIT) หรอื
โครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นตน้ 

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

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรือ่งการลงทุน
หรอืมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรียมการลงทุน และ/หรอื เลิกกองทุน
ดงักล่าวหากเกดิกรณีใด ๆ ที่ท าให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทน
กองทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่าย 
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หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งของ 

กองทุน (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดของกองทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่มกีารด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุน
หรอืมีไว้ซึ่งทรพัย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นชว่งด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทนุ และ/หรอื เลกิกองทุนดงักลา่ว 

รายละเอยีด กองทุนหลกั  

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื CPR Invest – Global Silver Age มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชือ่กองทุน   : CPR Invest – Global Silver Age 

Class   : T3 USD-Acc 

ประเภท    : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ   : ไมก่ าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน   : 29 กนัยายน 2015 

จดทะเบยีนประเทศ : ลกัเซมเบริก์ 

สกุลเงนิของกองทุน  : USD 

วนัท าการซือ้ขาย   : ทุกวนัท าการของธนาคารในลกัเซมเบริก์ หรอืตามทีผู่จ้ดัการกองทุนและผูด้แูลผลประโยชน์
ตกลง  

บรษิทัจดัการ    : CPR ASSET MANAGEMENT 

Trustee    : CACEIS Bank, Luxembourg Branch 

นโยบายการลงทุน  : กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
  เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากกลุ่มธุรกจิที่ได้รบัประโยชน์จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยั 
  เกษียณ (ยา, อุปกรณ์การแพทย์, การให้บริการทางการเงิน ฯลฯ)  โดยเลือกลงทุนใน 
  หลกัทรพัยท์ีม่ผีลการด าเนินงานด ี(โดยเฉพาะในภูมภิาคสหรฐัฯ , แคนาดา, ยุโรป, ประเทศ 
  ญี่ปุ่ น, ฮ่องกง และออสเตรเลยี) ตามเกณฑ์พจิารณาปัจจยัพื้นฐานและการพจิารณาในเชงิ 
  คุณภาพ (Qualitative), สภาพคล่อง และมูลค่าราคาตลาด อย่างไรกต็าม กองทุนอาจลงทุน 
  กลุ่มประเทศเกดิใหมไ่ม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน เนื่องจากกองทุน 
  ลงทุนเฉพาะในกลุ่มธุรกจิทีไ่ดร้บัประโยชน์จากการเตบิโตของกลุ่มประชากรวยัเกษียณ ไม่ 
  ครอบคลุมกลุ่มธุรกจิทัง้หมดตามดชันีเปรยีบเทยีบ ดงันัน้ที่ไดผ้ลการด าเนินงานของกองทุน 
  อาจแตกต่างจากดัชนีเปรยีบเทียบในบางขณะกองทุนอาจลงทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า  
  (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio    
  Management และอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง 
  จากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) โดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน 

การจ่ายเงนิปันผล   :  ไมม่ ี

คา่ธรรมเนียม  

คา่ธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทุน : ไมเ่กนิ 5% (ยกเวน้) 
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คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไมม่ ี

คา่ธรรมเนียมการจดัการ  : ไมเ่กนิ 0.60% ต่อปี (ปัจจุบนั 0.50%) 

มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้    : การสัง่ซือ้ครัง้แรก: 10,000 shares   

        การสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป: 1,000 shares 

Benchmark : MSCI World Net Total Return Index  

กองทุน CPR Invest – Global Silver Age ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศลกัเซมเบริก์ เป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (retail 
fund) และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศลกัเซมเบริก์ ซึง่เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations 
of Securities Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(hedge fund)  

รายละเอยีดของกองทุน CPR Invest – Global Silver Age แปลมาจากหนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทุน
หลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่Website:http://www.cpram.lu/retail/product/view/LU1584064890 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีnet exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดย 
                                                เฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ : 

บรษิัทจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย์ ทรพัย์สนิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิีอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ข
หรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซึง่ม ี   
   คุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

    1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร  

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

    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. สามารถ
เขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่
ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล  

    2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

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

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

http://www.cpr-am.lu/retail/product/view/LU1584064890
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2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

     2.1.6 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

     2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

     2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

                                                                ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผูอ้อกตัว๋ ทัง้จ านวน    
    รวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย          

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
     1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในสว่น 
             ที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
     1.1.2 ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บั  
             การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง)  
             1.1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้
             1.1.2.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม   
                       หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
             1.1.2.3 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
                       หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้  
             1.1.2.4 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนัน้ 
      1.1.3 ในกรณทีีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไม่ใชก่องทุนรวมฟีด  
              เดอร ์ 
 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 
      1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน  
              ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
      1.2.2 จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
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7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คูส่ญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณชิย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 
2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีCredit 

Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  
2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศุกกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ ี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 
2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็น

ตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
2.4 B/E P/N หรอืศุกกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issuer Rating ตอ้งเป็น 
Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  
2.5 ตราสารหนี้ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคาที่

น่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อยา่ง
ใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั 

Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มลูราคา
ทีน่่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating 
อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
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2.6.1 ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั Credit 
Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.6.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 
2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไมเ่กนิ 90 วนั  
4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 
หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 
4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระ
ผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3  มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการค านวณ
ตามวธิกีาร ดงันี้  
มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount rate)) 
ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทุนช าระใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซือ้หลกัทรพัย ์หรอืตราสารตาม 
Reverse Repo 

4.4 การด ารงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  
4.4.1 มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2 ในกรณีทีม่ลูคา่หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิทัจดัการ

ตอ้งเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า 
Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพือ่ใหม้ลูคา่รวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อและทรพัยส์นิที่
โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิกีารดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีม่ลูคา่หลกัทรพัยห์รอืตรา
สารทีซ่ือ้ลดลงกวา่สมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีทีผ่ลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้
วนั มมีลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ Reverse Repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท 
หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ และมกีารก าหนดเรือ่งดงักล่าวไวใ้น
สญัญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งของคูส่ญัญา (Counterparty Risk) แลว้ 
บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูคา่ Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่กีาร

ค านวณ 
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมทีก่องทุนมี

อยูก่บัคูส่ญัญารายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรม
หนึ่งจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก 
Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คูส่ญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 
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ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทการให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการ
ลงทุน ดงัน้ี 

1. คูส่ญัญา ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญาดงักล่าว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนินกจิการไดต้าม
กฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9 กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูคา่ทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 

1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 
3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

หลกัประกนัดงันี้  
3.1.1 เงนิสด 
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 
3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ บตัรเงนิฝาก ศุกูก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทั

เงนิทุน หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั

นบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้หน็ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating 

อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หรอืศุกกู ทีม่อีายุไมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating 

อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
3.1.5.1 ม ีIssue Rating หรอื Issuer Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue Rating ตอ้ง

เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade 
3.1.7 หนงัสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพือ่เป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  
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3.1.8 หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยูใ่นดชันี SET50 ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนไมม่นีโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไมไ่ด ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 
3.2  ด าเนนิการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึง่จะมผีล

ให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 
3.3  หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้มส่ามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย์ นัน้เอง 
3.4 ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูคา่หลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 
3.5  ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคารทีม่ี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่
วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึ่งอย่าง
ใดดงันี้ 
3.5.2.3.1 ม ีIssue Rating หรอื Issue Rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น Issue 

Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้
ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยูใ่นอนัดบั Investment Grade  
3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 
3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลีกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื
หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท underlying derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ี underlying อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอื

หลายอย่าง ดงันี้ 

1.1  ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2  อตัราดอกเบีย้ 

1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 

1.5  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรอื 1.7 

1.6  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7  underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่
ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไว้
อยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2  เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมือ่ 

2.1 กรณี MF ไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives on Organized 

Exchange) 
2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC 

Derivatives) ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย ์ธนาคารทีม่กีฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ตวัแทนซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

2.3 ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมือ่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็น
ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้
กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดชันตีาม 1.6-1.7 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 
3.1  เป็นดชันีทีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรอื

ปัจจยัต่าง ๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบของดชันี ทัง้นี้ underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่าง
เป็นอสิระดว้ย 

3.2  เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 
3.2.1  ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั ≤ 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั ≤ 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมนี ้าหนกัไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนดในขอ้ 
3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดชันีราคาทองค า
หรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3  ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้น ดงันี้ 
3.2.3.1  เป็นดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมือ่ค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรอื

สญัญานัน้โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้ 
3.3  เป็นดชันีทีไ่ดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจากบรษิทั ทัง้นี้ หาก

ปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิทัในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 
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3.4  มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ์ 
3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอยา่งหนึ่งอยา่งใดหรอืหลาย

อยา่งดงันี้ 
3.5.1  ราคาปัจจุบนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้โภค

ภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรอืต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บรษิทัจดัการแสดงให้
เหน็ไดว้า่วธิกีารค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 
บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีณุภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน derivatives ดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives 
บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี้ 
6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมนียัส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้
7. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives บรษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไข 

ดงันี้ 
7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเท่านัน้ 
7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่ง

หนึ่งอย่างใด ดงันี้ 
(7.2.1) Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผูผ้กูพนัตาม Obligation นัน้ โดยคูส่ญัญา
ทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนั
ความเสีย่งเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนด
ทนัท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไมว่า่ 
Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มี
หลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีน้าทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั 
Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ Credit 
Event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนั



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ     20 

เฉพาะในส่วนของสนิทรพัยร์ายนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ Credit Event ขึน้กบั 
Obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

(7.2.2) Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรพัย์
อา้งองิทีเ่กดิจากการลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนั
ความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัรา
ดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และส่วนทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพือ่
แลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและส่วนทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่
ยตุธิรรมของสนิทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ Credit Event หรอื
ครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กดิ Credit Event) 

7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

(7.3.1) มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

(7.3.2) ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี้หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที ่Credit 
Derivatives นัน้อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

(7.3.3) ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คูส่ญัญา 
             

ส่วนท่ี 7 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  

 การลงทุนในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

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

 ในกรณีกองทนุรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิรว่มลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย   
 private equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่า  
 ทีจ่ะลงทนุ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่น
อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอื
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ข
หรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรอืเป็นการท า
สญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 
หรอืทีม่กีารซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ WFE หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน 
GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.2  
   ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  
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    1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร  

    1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน
ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

    1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมขีอ้มลูราคา
ทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกั
วชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

    2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

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

2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2 ธนาคารออมสนิ  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

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

             ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างปรเทศ 
           ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
           1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 
              1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 
                   1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน 
                          สว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
                   1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 
                          1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศ ทีก่ ากบัดแูล 
                                    ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วย 
                                    ของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่กีารซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็น 
                                    สมาชกิของ WFE  
                          1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูล ทีเ่ป็น  
                                    สมาชกิสามญัของ IOSCO 
                          1.1.2.3 ในกรณีที ่MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศ 
                                    ดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการ 
                                    ส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนัน้  
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                   1.1.3 ประเทศทีก่ ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน อย่างเพยีงพอ   
                           ทัง้นี้ ตามรายชื่อประเทศทีส่ านกังานก าหนด 
                   1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมกีาร  
                           จ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และม ี 
                           นโยบายการลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึง่เป็นกองทุน 
                           รวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 
                           1.1.4.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
                                     หลกัเกณฑ ์single entity limit ของ MF นัน้ ทัง้นี้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณี 
                                     ทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 
                          1.1.4.2 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตาม  
                                    หลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ MF นัน้ 
                          1.1.4.3 มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF นัน้ 
                                    ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที ่MF ลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนทีมุ่ง่เน้นลงทุน ในทรพัยส์นิ  
                                    ซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัที ่MF สามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัยส์นิทีไ่มส่ามารถ  
                                    ลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF   
                                    ดงักล่าว 

                   1.1.5 ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS   
                              ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็น 
                              กรณีทีม่คีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก  
                              ส านกังาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความจ าเป็นและ  
                              คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 
                 1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1.1 
                      1.2.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ใน  
                              ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
                      1.2.2 จดทะเบยีนในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากต่างประเทศของผูร้บัฝาก 
ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 

ส่วนท่ี 4:  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลาย
อยา่งดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที ่derivatives อ้างองิกบัราคาของ underlying ขา้งต้น ราคาที่อา้งองิดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั 
(spot price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นที่
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ไม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกว้างขวางและ
เปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2.  เงือ่นไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมือ่ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

(2.2.1)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศูนยซ์ือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives on 
Organized Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ื้อขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (OTC 
Derivatives) ในต่างประเทศ ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ
ธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

(2.2.3) ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิน้สุดลง สนิคา้
นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไมว่า่กองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบัมอบหรอืมี
หน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้ทีรพัยส์นิของกองทุนทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนทีเ่พยีงพอต่อภาระที่
กองทุนอาจตอ้งช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ Derivatives สิน้สุดลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ 
และเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไมใ่ชส่ิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การ
ลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูคา่ยุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุกวนัที ่15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการของ บลจ.  ใหค้ านวณและ
แจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนียัส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่ง
ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

            ส่วนท่ี 5: ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย private equity  
การลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
กรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพือ่กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ยหรอืกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี ให ้บลจ. ลงทุนในหน่วย private equity ทีม่คีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ในการลงทุน
เชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั ตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
ในกรณีกองทุนรวมเขา้ผกูพนัตามขอ้ตกลงกบักจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ให ้บลจ.ลงทุนในหน่วย 
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private equity ได ้โดยตอ้งไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนเขา้ผกูพนัมากกวา่ขอ้ตกลงจ านวนเงนิขัน้ต ่า
ทีจ่ะลงทุน 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม : 
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิัทจดัการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

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

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

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

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีผู่ร้บัฝากหรอืผูอ้อกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีร่ฐับาล 
      เป็นประกนั  
 

ไมเ่กนิ 20% 
(หรือ ไม่ เกิน  10%  เมื่ อ เป็ นการลงทุน ใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช ้Credit Rating แบบ 
National Scale ซึ่ ง ป ร ะ เท ศ นั ้ น ต้ อ ง ม ี
Sovereign rating อยู่ ในระดับที่ Investment 
grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอยีดตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระ ≤ 397 วนั    
       นบัแต่วนัทีล่งทุน ทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1    
       หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว   
       ตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
       5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วย  

ไมเ่กนิอตัราดงันี้แลว้แต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
                  ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
       5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
       5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
       5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์  
                  การเกษตร  
       5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  
       5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และ 
                  ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
       5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง 
                  ประเทศไทย  
       5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
       5.2.3.9  บล. 

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

วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1   ตราสารทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัย์

ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตราสารทุนทีผู่อ้อกตรา
สารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
การเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่ว่าตามกฎหมายไทย
หรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอื
ของตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึบรษิทั
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพิกถอน
หุ้นออกจากการซื้ อขายใน  SET หรือในตลาดซื้ อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยูใ่นระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
        6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย  

         และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้ออก 
         จดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา 
         ของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ 
         ธพ. ในประเทศไทย) หรอืเป็นตราสาร Basel III 

ไมเ่กนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรอื 

  (2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน   
        Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
        6.4.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
        6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 
                 6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืใน 

                   ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
                 6.4.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยม ี

                    รายละเอยีดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ 

                   ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ ี
                   ลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีาระ 
                   ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 
                   6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
                   6.4.3.3.2 สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที ่
                               ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
                   6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ ี 
                               ลกัษณะท านองเดยีวกบับคุคล ตาม 
                               ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

        6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี้ > 397 
          วนั นับแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบ 
          ของ regulated market 

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์ (Derivative Warrants) ทีม่ ี
Issuer Rating อยูใ่นระดบั Investment grade 

6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่ส่ญัญาม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั 
Investment Grade 

        6.6.1 Reverse Repo 
        6.6.2 OTC Derivatives 
6.7   หน่วย Infra และหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
        6.7.1 จดทะเบยีนซื้อขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด 

        ทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผู ้
        ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย ์
        ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่าง 
        ด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มกีารเพิกถอนหน่วย 
        ดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ 
        ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

        6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการ 
        ลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรพัย ์หรอื 
        สิทธิการเช่ า แล้วแต่กรณี  (diversified fund) ตาม 
        แนวทางทีส่ านกังานก าหนด 

6.8   หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ระหว่าง 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรพัย์
ส าหรับผู้ ลงทุนทั ว่ไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วย private equity ที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.9   หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือ 
3.13.2 ส่วนที่  2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัย์ ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขเหตุทีอ่าจท าให้มกีารเพกิถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะการกระจาย
การลงทุนในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่ 
แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนด และมี
ลกัษณะตามขอ้ 6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของ MF 
2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ในกลุม่กจิการ

เดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงนิ 
กบับรษิทัดงักล่าว  
      

ไมเ่กนิอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี้ แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25%  
(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทนุ 
      ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit 
1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุน 
2.Derivatives on Organized Exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิตบิุคคล
ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคูส่ญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
      (ไมร่วมถงึทรพัยส์นิที ่MF ไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญา 
      ตาม reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

-  ทุกประเภทรวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบ
ปีบญัช ีเวน้แต่เป็น MF ทีม่อีายโุครงการ < 1 
ปี ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ 

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทีอ่ายกุองทุน  
คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ เฉพาะ MF ทีม่ี
อายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่ MF ไดด้ าเนินการใหม้ี

การรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมาย
ก าหนด หรอืมเีงือ่นไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร
ได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝาก
เกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี้ แต่ไมร่วมถงึตราสารหนี้ ตรา
สารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

        2.3.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : 
        อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอื 
        คูส่ญัญา (single entity limit) 

        2.3.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade 
               หรอืไมม่ ีcredit rating  

                   รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
 
 
 
 
 
 

 

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

6.1   ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที่  1 : อัตราส่วนการลงทุนที ่
        ค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) 
6.2    ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lII ทีม่อีนัดบั 
        ความน่าเชือ่ทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าที ่
        สามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั 
product limit 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 
7 derivatives ดงันี้ 

7.1   การเขา้ท าธุรกรรมderivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความ
เสีย่ง (Hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

7.2   การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่การลดความเสีย่ง  
(non-Hedging) 

                  global exposure limit 
7.2.1  กรณี MF ไมม่กีารลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุน
ใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% 
ของ NAV 

7.2.2  กรณี MF มกีารลงทุนแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ทีเ่กดิจากการลงทุน
ใน derivatives โดยมลูคา่ความเสยีหาย
สงูสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF 
ตอ้งเป็นดงันี้ 
(1)  absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2)  relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR  
      ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซบัซอ้น”  หมายความ
วา่  การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีม่กีล
ยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic 
investment) หรอืการลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าทีม่คีวามซบัซอ้น (exotic  derivatives) 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง  ทุก MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมจี านวนหุน้ของ  

 บรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ 
  

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ตราสาร 
Basel III ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง  
(ไมร่วมถงึตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอืตรา
สารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1  ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability)  ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชลี่าสุด  

      ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิทีอ่อกใหมก่่อนครบรอบ    
      ระยะเวลาบญัชถีดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงนิล่าสุด บลจ. อาจน า   
      มลูคา่หนี้สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนี้สนิทางการเงนิตามงบ 
      การเงนิลา่สุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่ ี
      การเผยแพรเ่ป็นการทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไม่มหีนี้สนิทาง 
      การเงนิตามทีเ่ปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  
      รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อก 
      ตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขาย 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
      ตราสารตามขอ้นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อก 
      ตราสารไดม้กีารยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance  
      program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
2.2  ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสารทีอ่อกใหมแ่ละ   
      ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรอืไมม่ ีcredit    
      rating ให ้บลจ. ลงทุนเพือ่กองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย   
      เดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร    
      ดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้กีารยื่นแบบ filing    
      ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย    
      โครงการ (อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคล    
      ดงันี้) 
      1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
      2. ธนาคารออมสนิ 
      3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
      4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
      5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
      6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม แหง่ประเทศไทย  
      7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
      8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
      9. บล. 
      10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล 
      ตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน CIS    
  ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงันี้ 
   (1)   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
          โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
          (1.1)  มขีนาดเลก็  
          (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
          (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทุน infra ทีอ่อกหน่วย
นัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน 
(1) มขีนาดเลก็ 
(2) จดัตัง้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ที่ออก
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  
หนึ่ง หน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มลีกัษณะครบถ้วนดงันี้ 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

6 หน่วย private equity ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทุน private 
equity 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้จิารณาตามมาตรฐานการบญัชทีีผู่อ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัท างบการเงนิ
ตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีาม
กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เชน่ International Financial 
Reporting Standards (IFRS) หรอื United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคณุสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลงไปจนเป็นเหตุ   
    ใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิและจดัส่งต่อ   
     ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิกวา่ 90 วนั 
    นบัแตว่นัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในสว่นนี้ 

(3) เมือ่บรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตั ิหรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลงไปจน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรพัยส์นินัน้ออกไปหรอืวนัทีท่รพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณี
และใหจ้ดัสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลู
ตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่มส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

 2. ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไมเ่ป็นไปตาม   
    อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็
ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ไมล่งทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด
เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ 5 

(3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม ่  
     เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 
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          (ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภท    
               ทรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่น  
               ที ่3 

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

     (4) เมือ่บรษิทัจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลู
เกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน
ได ้และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทัจดัการตอ้งจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อ
ส านกังาน และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(5) ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกิจการที ่  
     ลงทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) แลว้    
     บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก) งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผอ่น   
     ผนัจากส านกังาน 

(ข) ลดสดัส่วนการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคุม หรอืยืน่ค าขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รพัยส์นิเป็นหุน้
ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้
จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิหน้ ามาใชก้บักองทุนรวมฟีดเดอร ์ในสว่นทีเ่ป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทุนตา่งประเทศทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration 
limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

   3. ในกรณีกองทนุรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) หา้มมใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโครงการเพือ่ขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรด์งักล่าวทีไ่ดจ้ด
ทะเบยีนไวก้บัส านกังานแลว้ จนกวา่การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทนุต่างประเทศทีม่ผีูร้บัผดิชอบการบรหิารจดัการ
กองทนุดงักล่าวเป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียม
หรอืคา่ใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รอืผูถ้อืหน่วยลงทุนในลกัษณะทีซ่ ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรอืกองทุน
ต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอื
เชือ่มโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลาดงักล่าว 
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 (4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัท า  
 รายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด  
 และจดัสง่รายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”  

4. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลงัวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ หากปรากฏวา่มกีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการ
ตดิต่อกนั 

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้ง  
             ไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

(3) หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราส่วน
การลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจสั่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลงทุน
เพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกวา่จะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมจดัท ารายงานตามขอ้ 4(3) พรอ้มสาเหตุทีไ่มส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และ
จดัส่งรายงานต่อส านกังานและผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

       5. ในกรณทีีก่องทนุมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏ  
 กรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนหรอืขอ้ก าหนดทีส่ามารถลงทุนได ้บรษิทัอาจลงทุนใน 
 หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปได ้ 

 (1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนทีม่อียูเ่ดมินัน้ เวน้แต่กรณีตาม (2) 

 (2) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธติาม (1) ในระหวา่งระยะเวลาการแกไ้ขอตัราสว่นการลงทุนตามประกาศที่
เกีย่วขอ้ง แต่ทัง้นี้ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 

 (3) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนตามขอ้ 5 (1) และ (3) ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

6. ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถด าเนินการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม  
 หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็วา่การด าเนินการดงักล่าวจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผู ้
 ลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น 
 ส าคญั และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิทัจดัการในเรือ่งดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่ง 

   รายงานดงักลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพรบ่นเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ   
 หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 
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ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บรษิทัจดัการตอ้ง    
    ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1 จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าใหม้กีารลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทของ    
          กองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมติจากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึง่มรีะยะเวลา 30 วนั
นับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วงระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นตอ้งรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการ
ขายคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืมกีารโอนย้ายกองทุนจ านวนมาก ซึ่งมรีะยะเวลาไม่เกิน 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัต้อง
ค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุนเป็นส าคญั 

  ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเดมิ
ในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคบั โดยวธิีการดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้วบริษัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
นัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : ไมม่ ี

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

            - บรษิทัจดัการ  

            - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

            5.2.1    การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน 
                       รวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ช้
ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน 
และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ  
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ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีดใน
ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล  

ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลง
นามของนิตบิุคคล  

ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2     วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีดในค าสัง่
ซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่ 

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้สนใจ
สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจาก
กองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึ
วนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซื้อสามารถท าการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการ
กองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 
บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไมต่ ่ากว่า 5,000 บาท 
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ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจากกองทุน
ตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืวา่วนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบรูณ์ครบถว้นต่อเมือ่เป็นวนั
ท าการขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง  
การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้  บรษิัทจดัการอาจ
ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผู้สนใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) 
พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีบ่รษิทัจดัการหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่าย
บญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไว้
เพือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อ
บญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซีไอเอม็บ ี
ไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย์ ชื่อบญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพื่อจองซื้อกองทุนเปิด 
พรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ”  

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไมถ่อืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการก าหนด และ
หลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
จากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ” ซึ่งเป็นกองทุนเปิด
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ปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุน
สามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลงัจากที่ได้เปิดการเสนอขายไปแล้ว โดย
บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูส้ ัง่ซือ้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามวนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมอื่น
ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

        5.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถว้น และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ 
    คา่ซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพือ่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้แล้ว 
    สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลงัจากที่นายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้บนัทึกขอ้มูลการซื้อหน่วย 
    ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะ 
    ยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัทจดัการจะ 
    อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

        5.2.3.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่  
    ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟตน์ัน้ 
    คนืใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจ  
    มอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได้ 

        5.2.3.3 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม  
    หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บริษทั  
    จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อน 
    การด าเนินการ  

 5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไมต่รงกบัจ านวนเงนิคา่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดย
พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

3. ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการบรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซือ้ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยพจิารณาตาม
วนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการได้รบั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการ
จดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ซื้อและทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่
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ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาตามความเหมาะสมโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งผู้
สัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

4. บรษิัทจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดียวกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

        5.2.5.1 เมือ่สิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณีดงัต่อไปนี้ ใหก้าร 
    อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

    (1) ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้มถ่งึ 35 ราย  

    (2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ่งในสามของ 
   จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

    (3) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
   และวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

        5.2.5.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง หรอืหลงัจากการเสนอขาย 
    หน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยบรษิทัจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุต ิ
    การขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุน 
    สิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงนิที่ได้รบัจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิและ
ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะ
ช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บรษิัท
จดัการช าระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าทีต่ราไว้
ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดขา้งต้น เว้นแต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

5.2.5.3. ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุให้บรษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการ
จดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีส่มควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคนืเงนิดงักล่าว
ไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 
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วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้ อ ตาม
รายละเอียดในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิีการที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
อาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  

กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไมส่ามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้มว่่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั นับแต่
วนัที่มกีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทั
จดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเหน็ชอบให้บรษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัทาง
โทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน  30 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดั
จากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1 การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิดบญัชกีองทนุรวม) 

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควรทราบ 
พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผูท้ี่สนใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัให้มหีนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูล
โครงการไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิ
ในอนาคต 

6.2.1.2  ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 
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กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล 

• ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิคุคล 

• ตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทนุกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้ 

   หรอื 

3. วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

 วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. โดยบรษิทัจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหน่วย
ลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนั
ท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท า
การทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังาน
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาท 

การสง่ค าสัง่ซือ้และช าระคา่ซื้อหน่วยลงทุน 
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1. ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะตอ้งช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขาย
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการ
อาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถสง่ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี 
พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอื
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิัทจดัการ
เปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแส
รายวนั ชือ่บญัช ี“บญัชซีือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ” 

(2) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีไ่ม่ใช่ธนาคารซไีอเอม็
บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพื่อซือ้หน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ” 

(3)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการจะระบุ
รายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิ
คา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชีกองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้
โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผู้สัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัเงนิ
ค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว 
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอื
เพิกถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิจาก
ธนาคารของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดั
จากวันที่ได้รบัเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 
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6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมร่บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อน
การด าเนินการ  

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
เกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้
ช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอ
ต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจัดสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถ
จดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่บรษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้
จรงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซื้อนัน้ๆ เวน้
แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

6.2.4.4  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
หรอืท าให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบริษทัจดัการหรอืกองทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผู้
สัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีนไว้
ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่
จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มี
ดอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้ส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีาร
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ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพิจารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนื
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย
บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซื้อหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  

2.2 การซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ
(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มี
ลกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทนุวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 วนั 
นบัแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไมต่รงกนั หรอืบรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่
ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไมข่ายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  
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7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการ
ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณี
จ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

8. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีาร
เปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านกังานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซือ้ขาย
ทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีงเท่าทีม่คีวาม
จ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

 6.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุน : ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 

7.4.1  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ที่
บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้
เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทั
จดัการเป็นอยา่งอื่น 
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กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ
เวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/
หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากวา่มลูค่าขัน้ต ่าในการ
ขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บรษิัทจดัการจะช าระเงนิให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท า
การของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม 
และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อน
ก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากใน
บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
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ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบัญชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ
พิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้  บริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงินดงักล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

เงื่อนไขในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบัและได้ท า
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผู้ถอืหน่วย
ลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่า
ขอ้มลูทีป่รากฏตามสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถา้ม)ี 
บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ ในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ เวน้แต่บรษิทัจดัการ
ไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ตามวรรค 1 ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิัท
จดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 
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การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิัท
จดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าว
ตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มี
ลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ 
“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” 
บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  
1.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 
1.1  การขายคนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Redemption Plan) เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ 
      ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  
1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร 
      ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางสว่น เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ 
      (automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสือ่อื่นใดทีม่ ี
      ลกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
      ก าหนด 
1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  
ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 
3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทาง
โทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั
เอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้
บรษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
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ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม
ใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5.  บรษิทัจดัการจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสิทธิ
ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

6.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้
แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อันเนื่องจากมีการ
เปลีย่นแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารตามทีส่ านักงานก าหนดซึง่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย
ทรพัย์สนิที่กองทุนรวมไปลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพยีงเท่าที่มคีวาม
จ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัท าการ  
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ไมม่ ี
7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  
7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1 บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

2 บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

8.  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน   

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได้ โดยตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัข้อการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 
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2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ 
มายงักองทุนนี้สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ไดท้ี่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
ในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้
ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่น
แลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้นี้  บรษิัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ประสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชีกองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลงัการเสนอขาย
ครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการ สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ทีบ่รษิทัจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่ริษทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) 
พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิทัจดัการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
หรือค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ท ารายการ
สบัเปลี่ยนแล้ว ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

8.2.2  วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในช่วง
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยตอ้งเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

2)  ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ 
ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบริษทัจดัการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวนัท าการ ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท าการของ
ประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการ
ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทั
จดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

8.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ทีค่ านวณไดภ้ายในวนัท าการถดั
จากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และ
บรษิัทจัดการได้รบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนแล้ว บวกด้วย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีค่ านวณได้ภายในวนัท า
การ ถัดจากวนัท าการที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) ที่
สมบูรณ์ และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทางและผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอื
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืใน
บญัชขีัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวน
ทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย
หรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

เงือ่นไขอื่นๆ  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
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เปลีย่นแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่
ใชใ้นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เชน่ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ
(automatic teller machine) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท์ (telebanking) อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มี
ลกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการ
ให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใด
จะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
นัน้ ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  

   9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(1) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ไปช าระ   
    เป็นคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
(2) บรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 

 10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีทีเ่ขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

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

(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรือ่งดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจมอบหมาย
ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่ง
ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  
11.1  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่

สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้เฉพาะ
ในกรณีทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวา่กรณีดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ โดย
ได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกนิ 1 วนัท าการ เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผนั
เวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(3)   กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัส าคญั 
(ก)  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุนไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

(ข)  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก
จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื 

(ค)  มเีหตุทีท่ าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่ง
เหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรพัย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ได้
ในสาระส าคญั  

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ
อนัเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้
หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่
ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรอืหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุน
ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อน
การเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสั ง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรับซื้อคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนกไ็ด ้  
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11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุดรบัค า
สัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิัทจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดย
พลนั 

12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรอืเพือ่รกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค า
สัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาทีเ่หน็สมควร แต่รวมแล้ว
ต้องไม่เกนิ 20 วนัท าการตดิต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงือ่นไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

14. การจ่ายเงินปันผล : ไมม่ ี

15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

   รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน
รวม  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละคา่ธรรมเนียมต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์

15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

 ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั   

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

 ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.11 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

 คา่ธรรมเนียมขา้งตน้ จะไมร่วมคา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบคา่ธรรมเนียมรายปี  
 และคา่ธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ (Transaction Fees) และคา่ใชจ้่ายที ่ 
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 เกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ ไดแ้ก่คา่ใชจ้่ายงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์น 
 ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 

   15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

   รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

 ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั  

 มลูค่าทรพัย์สนิสุทธทิีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม 
 นายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ  
 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไมม่ ี
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.09 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  คา่ใชจ้่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม และคา่ธรรมเนียม
การจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสัญญาต่างๆ อัน
เกีย่วเนื่องกบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเรยีกเกบ็จากกองทุนตาม
จ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4.  คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเชน่ 

4.1   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัยห์รอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใชจ้่ายในการโอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการ
จดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู ้
ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลักทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรพัย ์
คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารกองทุน 
และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีท่ าใหก้องทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นิ
นัน้ได ้ 

4.2   ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่ าใชจ้่ายใน
การสอบบญัช ีคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3  คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า คา่ผลติ และน าส่งค าขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ค าสัง่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรบัเงิน 
ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็น
ภาษาต่างประเทศ คา่ใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขาย
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คนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
เปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการขอมต ิสรุปมต ิ
และตรวจสอบมติผู้ถือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การ
ประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชีช้วน 
รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบัข้อมูลการจดัการกองทุน
รวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

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

4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 
ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ 
หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าน า 
จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายตามสญัญาระหวา่งกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ เชน่ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน  

5.  ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าประกาศหนังสอืพมิพ ์ค่า
เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชเีมื่อเลกิ
กองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอื
ทรพัย์สนิอื่นให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิ
หรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเช็คไปขึ้นเงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัย์หรือ
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการใหป้ฏบิตัิ
หน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืเมือ่ไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 
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9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพ์ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสารขอ้มูล
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอื
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

11. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืเมื่อ
บรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13. ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

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

    15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

        15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 
        รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน  

คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนจะไมเ่กดิรายการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซอ้นจากการขาย
หน่วยลงทุนทีเ่รยีกเกบ็โดยกองทุนหลกั เนื่องจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี        
      รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

      ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

  15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
จะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอืหกัคา่ธรรมเนียม
จากคา่ซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้ เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 
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บรษิทัจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
จะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอืหกัคา่ธรรมเนียมจาก
คา่ซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้ เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

 15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

      15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็ 

               15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี

               15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิ 
คา่ซือ้และคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิัทจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้
ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนด าเนินการ  ใด ๆ ให้เป็นกรณีพเิศษ 
นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืใหด้ าเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่า
เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทาง
ทะเบยีนใหม่ เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่
บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่
บรษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทั
จดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหัวข้อ
คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่น
ใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 
จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิ้นเดือน หรอืตาม
ระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้อื่นๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีรษิทัจดัการ
จะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บั
ประโยชน์จากคา่ใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  
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4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 
หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บรษิัทจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

4.1 คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่มส่งูกวา่อตัรารอ้ยละของคา่ธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทัจดัการเรยีก
เกบ็ในชว่งเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่ 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการในอตัราทีแ่สดงไดว้า่
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่ทรพัยส์นิหรอืมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมเท่านัน้  

 15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูซ้ื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุน” 
อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้  
1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการและได้
ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนั
ท าการนับแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวธิีการที่
เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้ับทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ
กองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  
การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการในเรือ่งดงักล่าวเมือ่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้  

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้
เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิีการทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจ
ไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย

เดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อย
กวา่ 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

   2.2 ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
เดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ใน
รอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้  
(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว 

ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการ
เรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  
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(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูง     
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

 ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  
 ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 2 (2.2) ให้บรษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15   
 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1.  วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

         : ต่างประเทศ  

16.2.  เงือ่นไขพเิศษ :  

1.   บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่า
หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ัตราแลกเปลี่ยนทีอ่้างอิงจาก
แหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter ณ วนัท า
การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่
ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตรา
แลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

2.   บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ  
 คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท า
การนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอื
วนัตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไมป่กต ิ

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนั
ท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเวน้แต่วนัท าการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้
ไปลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนหรอืวนัตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่ ี
เหตุการณ์ไมป่กต ิ 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัท าการถัดไป เว้นแต่วนัท าการนัน้ตรงกับ
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วนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการลงทุนหรอืวนัตามที่
บรษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไมป่กต ิ

(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคา (NAV 
Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันท าการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักมีวันหยุดท าการ
ต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์ินสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท า
การทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัทจดัการจะ
ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั 
บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวแทนการประกาศทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได้ บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดั
ขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่บรษิัทจดัการและจะประกาศใน
ชอ่งทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถอืว่า
ได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื
จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 
ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทุนเพือ่ใช ้ในการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
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ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิัทจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

เงือ่นไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมือ่มเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมือ่บรษิทัจดัการไมข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามกรณี
ทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยดุท าการซือ้ขายของกองทุน และ/
หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะชว่งระยะเวลาดงักล่าว  

2. เมือ่มเีหตุสุดวสิยัหรอืขดัขอ้งทีก่องทุนหลกัไม่สามารถประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนหรอืไมน่ าส่งมลูคา่หน่วยลงทุน
ใหก้บับรษิทัจดัการ 

3. เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางชอ่งทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่า
หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศ
ในชอ่งทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป 
แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีพ่บว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 
(2) มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมใิห้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 
ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มผีลต่อเนื่องถงึการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ขมลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลคา่/ราคาหน่วยไมถู่กตอ้ง  

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนลงทุน
ทีถู่กตอ้ง บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง
จนถงึวนัทีมู่ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีมู่ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง
ต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
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(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีพ่บวา่มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท า
การถดัจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมี
รายการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 
(ข) มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่มลูคา่/ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง  
ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ทีม่กีารแกไ้ขราคาตาม (2) และ
วนั เดอืน ปีทีม่กีารแกไ้ขมลูค่า/ราคาตาม (2)ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็และด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆเพือ่ใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อ
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และการ
ชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่ง
ส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไมอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งต ่ากวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวน
ซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้เชน่ ราคาหลกัทรพัยต์ามราคา
ตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  
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(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของ
กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอื
จ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมี
มูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีม่กีารจ่ายเงนิ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว บรษิทัจดัการจะชดเชย
ราคาให้แล้วเสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไข
ราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอก
ทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1.  ชือ่บรษิทัจดัการ :  

ชือ่ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2.  ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3.  ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไมม่ ี

17.4.  ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไมม่ ี

17.5.  ทีป่รกึษา : ไมม่ ี
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17.6.  ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นางสาว ซูซาน  เอีย่มวณิชชา 

ชือ่ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชือ่ : นางสาว ชืน่ตา ชมเมนิ 

ชือ่ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชือ่ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 เลขที ่ 503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 กนัยายน  

18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 กนัยายน 2559 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ทราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19.  การขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  
19.1  การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั

จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
เหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืวา่มตนิัน้เสยี
ไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไมน้่อยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

ไมเ่ท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก

หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
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(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทั
จดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้       
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
จดัการกองทุนและหนงัสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมาย เชน่ กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ 
และ/หรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนแลว้  

19.2 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวน

ไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฎวา่มติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 
ให ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมสง่เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้        

2. ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่จะ
ด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านกังานทราบรวมทัง้แจง้ไปยงัผู้
ถอืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพรใ่นลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่ ี
มตใิหแ้กไ้ข  

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ใน
กรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน            
(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความ  เสีย่งของกองทุน

รวมเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั  
(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่กีารช าระคา่ขาย

คนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพีตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพือ่
ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหวา่งกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการลงทุน 
(risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  
(5) การเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามที่

ระบุไวล้า่สุดในโครงการ  
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการแกไ้ข

เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  
5. ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
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(1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั
ผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งได้รบัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

6. ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไมเ่กนิรอ้ย
ละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มตเิสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัราดงักล่าว แลว้แต่กรณี ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้ 

 7. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบแทน
การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านกังานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์
ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้ 
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย

การลงทุน  
(4) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และ

กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่
เป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการ
การจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไมมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึไม่
ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนียัส าคญั  

       8. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ยืน่ค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไว้
บนเวบ็ไซต์ของส านักงาน และให้ถอืว่าได้ร ับความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่เติมโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อ
ส านกังานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรบัประชาชนแลว้  
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจน   
  ประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแหง่กฎหมายดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
9. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านกังานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ยืน่ค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรบัประชาชนผา่นระบบทีจ่ดัไว้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน และช าระคา่ธรรมเนียมต่อส านกังาน เมือ่ส านกังานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรบัประชาชนแลว้ ทัง้นี้อตัราคา่ธรรมเนียมใหเ้ป็นไป
ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดคา่ธรรมเนียมการยืน่ 
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 แบบแสดงรายการขอ้มลูการจดทะเบยีน และการยืน่ค าขอต่างๆ ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีก  
 เกบ็จากกองทุน 
เมือ่ส านกังานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึ่งแลว้ ส านกังานจะด าเนินการพจิารณาให้
แลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 

19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  
2) การสง่หนงัสอืเพือ่ขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมดุทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่ขอมตจิะเป็นไปตามวนัทีบ่รษิทัจดัการจะ
ก าหนดขึน้โดยไมช่กัชา้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไมน่บัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดในบางกรณี เชน่ กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ตอ้งไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อื

หน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บั

ผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  
การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมือ่ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะแจง้การ
ด าเนินการดงักลา่ว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนด
ไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 
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   20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอื
เขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต้่อเมือ่ 

(1) คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั 

(2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้ 

(3) อตัราสว่นของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยูใ่นอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการบรหิาร   
สภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว 

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

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

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท าธุรกรรม
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชือ่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจ
นบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

3.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน
รวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทุน 
(risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวม
กองทนุรวมดงักล่าว  

2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการลงทุน 
(risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวม
กองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม ่
หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิ
หรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไมว่า่จะเป็นการควบรวมระหวา่งกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด หากมผีล
ให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บรษิัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็น
โครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้ โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดวธิปีฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทุนรวม  
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ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุม หรอื
ส่งหนังสอืขอมตลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสอืแจง้มตจิากผู้ถอื
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจน
ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่จะตอ้งแสดง
รายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่า
ยุตธิรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการที่ด าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสดุทา้ยของสปัดาหล์่าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเด็นเปรยีบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการ
จดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม 
เป็นอยา่งน้อย  

 (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่หรอื
กองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายหลงั
การควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

 (7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

 (8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

  3. ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่การควบ
รวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีารควบรวมกองทุน 
บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว 
หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดท้ายของแต่ละ
สปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการและ
สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจดัส าเนาให้
เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเตมิรายละเอยีด
การควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 
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  4.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของบรษิทัจดัการ บรษิทั
จดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบัความเหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอ
ของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่
สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

 5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

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

 6. ธุรกรรมเพือ่กองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 
บรษิัทจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งได้ โดยปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

 7. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

1 บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร
ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบั
ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศูนย์
ซื้อขายหลักทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจัดการก าหนดไว้ ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะจัดสรรการรบั
ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมไีวไ้ดข้องกองทุน
ดว้ย 

2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั
การรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น
รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

8. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลjียนแปลงเพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสารขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วย
ลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิชน่ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทนุผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ จดัส่งขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่ง
ขอ้มลูผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัส่งขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผู้
ถอืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ/หรอืวธิกีารอื่ นใด ผูถ้อื
หน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้
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         9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยูใ่นหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอื
ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card 
ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิตบิุคคล รวมถึงบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
สาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4 ผูล้งทุนซึ่งตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิเกีย่วกบั

หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผูจ้ดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบัการ
สัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผูล้งทุนที่มลีกัษณะดงักล่าว
ขา้งตน้ 

        10. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ  
             อา้งองิทีอ่ยูข่องบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภมูลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย์ 

 11. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปีพ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไป
จะเรยีกว่า FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงิน
ที่ไม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบั
บญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาติ
อเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษใีนสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ 
นอกจากนี้ ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มขีอ้ก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”) กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้
ตอ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการ
เงนิของบุคคลสญัชาตอิเมรกินัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนดหน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูล
ลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าทีใ่นการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภท
ตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใด
ไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ เป็น NonParticipating Foreign 
Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดร้บัจากรายไดผ้ลประโยชน์หรอืเงนิจากการขายทรพัยส์นิ 

ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็น
ต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Passthru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิ
ฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนด
ของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นับสนุนการขายและ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI 
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และ
ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรอื
ระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ่งอาจท าให้
กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปไดแ้ละ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจ
ท าให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนได้อกีต่อไป 
เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บรษิทัจดัการ
และกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื ้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1) รอ้งขอให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทเีกยีวขอ้งก าหนด) ให้ค ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มูล (เช่น 
ชื่อ ทีอ่ยู่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ไดร้บั เป็นต้น)มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอมเพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้ขอ้มูลตาม
หวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูล
เมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบนัการเงนิ) ทัง้นี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งเพอืเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่
จะเกิดต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ขึน้หากมกีารด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิทัจดัการก าหนด บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอื
ไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงที ่ไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี

(1) ไมร่บัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และด าเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ การ
ด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็น
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การกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมใิห้บรษิัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง อนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิด
บญัชธีนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งต้น ซึง่ในทางปฏบิตับิรษิทัจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วย
ลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด) เท่านัน้ ทัง้นี้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการ
ด าเนินการตามที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผู้ถอืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน 
หรอืด าเนินการอื่ นใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12. การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ควบกรมธรรม์ประกันชวีติหรอืที่เรยีกว่า กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบ
หน่วยลงทุนโดยตดิต่อกบับรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนที่บรษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี ทัง้นี้การซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏบิตัทิี่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่าง
เดยีว ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน 

บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนรวมทัง้ค าสัง่ต่างๆ ไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อื
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติมหีน้าที่ต้องตดิต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน 
หรอืรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนและตลอดจนรบัค ายนืยนัการท ารายการต่างๆจากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง 

อนึ่ง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลี่ ยนแปลงการใหบ้รกิารซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนั
ชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอื ผูล้งทุนทีซ่ื้อ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ในกรณีที ่มกีารเปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติและ/หรอืเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดย
ตดิประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ และ
แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 15 วนั 

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติดงัต่อไปนี้อาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแลว้ 

1. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชี
ขัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ
คา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : 

    เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติมขีอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม์เช่น การเวนคนื
กรมธรรม์สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 
จงึมขีอ้ก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื จ านวนหน่วยลงทุน
ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และคา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 
ซึง่อาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 
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    ผูล้งทุนทีส่นใจซื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึตอ้งศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวไดต้ามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประกนัชวีติ 

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 

ผูล้งทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัประกนัชวีติ 
หรอืตวัแทนที่บรษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่แต่ละบรษิทัประกนัชวีติ
ก าหนดทัง้นี บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนวธิกีารในการสัง่ซื้อ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีิต และ/หรอืเอกสาร
การขายที่ผู้ลงทุนได้รบัจากบรษิัทประกนัชวีติ โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิทัจดัการได้รบัช าระเงนิ
ครบถว้นจากบรษิทัประกนัชวีติแลว้ 

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติอาจปฏเิสธ
ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ขา่ยการท าธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควร
เชื่อได้ว่ามคีวามเกี่ยวขอ้งหรอือาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการ
ร้าย ตามพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถงึกฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเขา้ข่ายบุคคลที่บรษิัทประกนั
ชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติ 
รวมถงึกรณีทีค่ าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเขา้ขา่ยเป็นการท าธุรกรรมทีถ่อืเป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรอื
ความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่ภายใต้ค าสัง่หา้มการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผูล้งทุนไม่
ผา่นหลกัเกณฑก์ารรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ 

3. การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน : 

3.1  ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ   
      กรมธรรม ์

ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติอาจก าหนดมลูค่า หรอืจ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน เงือ่นไขใน
การขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เพิม่เตมิตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้รบัจากบรษิทั
ประกนัชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขาย
คนืจะมผีลเมื่อบรษิัทประกนัชวีติได้ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการแล้ว โดยบรษิัท
ประกนัชวีติอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
มายงับรษิทัจดัการ ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนที่ ประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทุน 
สามารถขายคนืหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบรษิทัประกนัชวีติ ตาม
จ านวนขัน้ต ่าและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ตวัแทนของผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน (กล่าวคอื บรษิทัประกนัชวีติท ีออกกรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน) ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดใน
โครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยบ์รษิทัประกนัชวีติมหีน้าที่ตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการใหแ้ก่ผูถ้อื
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กรมธรรมภ์ายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยวธิกีารรบัคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตาม
วธิทีีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน 

3.2  การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน : 

ในบางกรณีบรษิทัประกนัชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกบัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติทีจ่ะด าเนินการส่ง
ค าสัง่ซื้อ/ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดือน และ/หรอืด าเนินการน า
เงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมาช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดๆทีบ่รษิทัประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ ทัง้นี้การส่งค าสัง่ซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ
เกี่ยวกบัการดงักล่าวในแต่ละครัง้โดยบรษิัทประกนัชวีติ ถอืว่าบรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติใหส้่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยบรษิทัประกนั
ชวีติอาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
คา่ใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามชอ่งทางที่บรษิทัประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรปูแบบ
และเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลกูคา้ 

4. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 

กรณีทีผู่ล้งทุนที่ซื้อกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชวีติ ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนงัสอืยนืยนัการท ารายการซือ้หน่วยลงทุนตามขอ้  

(2) และการขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน 

5. การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงนิ
คงเหลอืขัน้ต ่า และเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมโ์ดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต ้
กรมธรรมป์ระกนัชวีติตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนดไวเ้ท่านัน้ โดยตอ้งเป็นการท ารายการผา่นบรษิทัประกนัชวีติ 
การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การที่บรษิทัประกนัชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
หนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรมโ์ดยบรษิทัประกนั
ชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซึ่งไดห้กัคา่ธรรมเนียมการรบัซ ือคนืหน่ว
ยลงทุน (ถ้าม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เกดิรายการ
ดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วย
ลงทุน ม ี3 รปูแบบสรุปไดด้งันี้ 

(1) การสบัเปลี่ยนกองทุน คอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่ง
หรอืหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว 

(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอัตโนมตัิคือการสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าให้มกีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกอง
หนึ่งหรอืหลายกองทนุตามเงือ่นไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค ์

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัคิอื การสบัเปลีย่นจากกองทุนเปิดตน้ทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนไปกองทุน
เปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัติามรอบของกรมธรรม์เช่น ทุกรอบสามเดอืน เป็นต้น 
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โดยใหม้สีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค ์บรษิทัประกนัชวีติอาจระงบัการ
สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีทีย่กเลกิตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม ์
บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผู้จดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 
10 วนัท าการ นับแต่วนัทีไ่ดด้ าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตับิรษิทัประกนัชวีติ จะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัค าสัง่ครัง้แรก หรอื สรุปส่ง
เป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทาง
โทรศพัทต์ามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทประกนัชวีติได้ทุกวนัและเวลาท าการที่
บรษิัทประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกบักองทุน ได้แก่การซื้อหน่วยลงทุน 
(การช าระเบี้ยประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบญัชกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ) การ
สบัเปลีย่นกองทุนการสบัเปลีย่นกองทุนอตัโนมตัแิละการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัไิดโ้ดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์
และปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ : 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธติ่างๆที่แตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปที่
ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เชน่ 

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไมใ่หม้กีารโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใดทัง้สิน้ 

2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนไมม่สีทิธนิ าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั 

3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชีวติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิ
การท ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บรษิัทประกันชีวติ และ/หรอืกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งก าหนดโดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน 

4 สทิธใินการขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชวีติ หรอืตวัแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ (ถา้ม)ี ท ีบรษิทัประกนัชวีติก าหนด 

5. สทิธใินการไดร้บัทราบจากบรษิทัประกนัชวีติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งที่รบัจดัการกองทุนรวมควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้ 

6. สทิธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบรษิัทประกนัชีวติเกี่ยวกบัชื่อ ที่อยู่ของบรษิัทจดัการ บรษิัทประกนัชีวิต 
รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตทีบ่รษิทัประกนัชวีติ
ก าหนด 

7. สทิธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบรษิัทประกนัชีวติเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยลงทุนที่ได้รบั
ค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกีย่วกบัความเสีย่งของการลงทุนใน
หน่วยลงทุน 

8. สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อ
การตดัสนิใจในการลงทุน เชน่ การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบ
กองทนุรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นตน้ จากบรษิทัประกนัชวีติ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ     78 

9. สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชวีติเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติอาจไดร้บัจากการซื้อกรมธรรมร์วมทัง้การ
ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

10. เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับรกิารจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตอาจไม่เท่า
เทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชีแสดงสิทธหิน่วยลงทุน (Fund 
Book) ของบรษิัทจดัการ และการได้รับข้อมูลกองทุนอาจมคีวามล่าช้ากว่าได้รบัจากบรษิัทจัดการโดยตรง 
รวมถงึการท ีผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกตอิื่นๆของ
บรษิทัจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบรษิทัประกนัชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีรมธรรมป์ระกนัชวีติ
ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัประกนัชวีติจะท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผูถ้ือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิัทจดัการในนามของบริษัท
ประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อในการ
ยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีขายคนื
หน่วยลงทุนให้กบัผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ โดยตรงตามวธิกีารที่บรษิัทประกนัชีวติแต่ละ
แหง่ก าหนด 

11. นอกจากนี้ สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยูภ่ายใตเ้งื่อนไข และขอ้ก าหนดของบรษิทัประกนัชวีติทผีู้
ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติผ่านบรษิทัประกนัชวีติแต่ละราย โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกนัชวีติตอ้งศกึษารายละเอยีดในกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ 

 8. การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน : 

1. การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี 

บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการจดัส่งรายงานหกเดอืน หรอืเผยแพร่รายงานประจ าปีของกองทุน ใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  

2. รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชวีติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อใหจ้ดัส่งรายงานแสดงฐานะการถอื
หน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงือ่นไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

        13.   สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอยีด กองทุน CPR Invest – Global Silver Age (กองทุนหลกั) ตามขอ้ 3.11 

ปัจจยัความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการสญูเสียเงินลงทุน 

การลงทุนไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัผลตอบแทนหรือเงนิลงทุน ในกรณีทีม่กีารขายคนืหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดถอื
ครอง ดงันัน้ นกัลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิลงทุนคนืกลบัเท่ากบัจ านวนเงนิลงทุนทีไ่ดล้งทุนไวใ้นเบือ้งตน้ 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินต่างประเทศ 

เป็นความเสีย่งทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทุนในเงนิตราต่างประเทศ โดยความเสีย่งดงักล่าวอาจท าใหมู้ลค่าทรัพย์สนิสุทธิ
ของกองทุนนัน้ลดลง หลกัทรพัยท์ีอ่ยู่ในพอรต์การลงทุนอาจอยู่ในรปูของอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิอื่นๆ โดยทัว่ไป จะ
ไมม่กีารป้องกนัความเสีย่งในหลกัทรพัยท์ีล่งทุนในอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิอื่นๆ เชน่กนั 

ความเส่ียงของผลการด าเนินงานของกองทุน 

ความเสีย่งของผลการด าเนินงานของกองทุนความแตกต่างของผลการด าเนินงานของกองทุนเกดิจากการทีพ่อรต์การ
ลงทุนไมไ่ดล้งทุนหลกัทรพัย ์หรอืกลุ่มธุรกจิทีไ่มส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารลงทุน  
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ความเส่ียงจากท่ีคู่สญัญาในการท าธรุกรรมไม่สามารถท าตามข้อสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ 

ความเสีย่งที่เกิดจากคู่สญัญาในการท าธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงนิตามภาระผูกพนัตามสญัญา เนื่องจากมผีลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงนิทีด่อ้ยลง จงึขาดสภาพคล่องทีจ่ะจ่ายเงนิตามภาระผกูพนั 

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรพัย,์ ตลาดหุ้น และความผนัผวนจากการลงทุน 

กองทุนอาจเขา้ลงทุนโดยตรงหรอืทางออ้ม (American depository receipts, Global depository receipts) ใน
หลกัทรพัย ์และอาจเกดิความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์โดยมลูคา่ตลาดของหลกัทรพัยอ์าจปรบัลดหรอืเพิม่ขึน้
กต็าม ปัจจยัทีม่ผีลต่อมลูคา่ของหลกัทรพัย ์อาท ิการเปลีย่นแปลงภาวะการลงทุน, ปัจจยัทางการเมอืง, ปัจจยัดา้น
เศรษฐกจิ, และปัจจยัแวดลอ้มของธุรกจิและสงัคมทัง้ในและนอกประเทศ หรอืตลาดหลกัทรพัยอ์าจมกีารหยุดหรอื
จ ากดัการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นบางขณะ ซึง่เหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุใหไ้มส่ามารถท าการขายหลกัทรพัยไ์ด ้
และอาจเป็นผลใหเ้กดิการขาดทุนจากมลูคา่ของหลกัทรพัยท์ีน่ัน้ตามมา 

 14.    บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงขอ้มลูการลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนัใน 1. หนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และ   
   2. หนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะค านึงถงึ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิ
จะเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไมส่ามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่
กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่
ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูด้แูล
ผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผกูพนั
ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม
และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอื
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่างๆ ในรอบปี

ปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

- ไมม่ ี- 
           

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บรษิัทจดัการ
โดยตรง หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร ์เอจ 
                           1.   นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 

2. นายวทิยา  เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
5. นายธนา เชนะกุล, CFA 
6. นายวรุณ ทรพัยท์วกีุล 
7. นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 

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

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

- ไมม่ ี- 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission) 
ของธรุกิจกองทุนรวม 

- ไมม่กีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 
- ไมม่ ี- (เป็นการซือ้/ขายหน่วยลงทุน) 

http://www.sec.or.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

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

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

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

(2) เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัใหม้ใีบจองซือ้หน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้
ทีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

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

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทั
จดัการแสดงความประสงคด์งักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

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

(9) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

(11) ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

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

(13) บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้หรอือาจหยดุ
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไมส่ามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระคา่
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นได้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ 
หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพือ่แสดง
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ี 

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืก
จดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัช ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และสง่รายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอยา่งน้อยดว้ยวธิกีารอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สือ่บนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) เผยแพรร่ายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอยา่งอื่น 

(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 
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(21) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต วา่ดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุตอ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ไมว่า่เพราะเหตุใด บรษิทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

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

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

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

(25) ด าเนินการทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เชน่ การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดแูล ตดิตาม
สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพือ่ประโยชน์ของกองทุน  

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

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

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
คา่ธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย  

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพือ่ใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและที่
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

  2. ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 
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โทรสาร : 02-470-1996 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดแูลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เชน่ เงนิปันผล ดอกเบีย้รบัจากหลกัทรพัย ์
ผลตอบแทน เงนิตน้อื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัยห์รอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดแูล
ใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย 
ความสญูเสยี หรอืคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไมส่ามารถด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่
ของบรษิทัจดัการ  

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เชน่ จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบั
เงนิและทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เชน่ เงนิปันผล ดอกเบีย้ การจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว ้ 

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ทีเ่ป็น
ทรพัยส์นิของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นก่อน  

(5) จดัท ารายงานการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน และรายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เชน่ สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์ รวมถงึการแจง้การ
เปลีย่นแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(7) จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไมป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 

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

(9) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุน
ทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ  ทัง้นี้
ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งรว่มรบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และคา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมใด ๆ 
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ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมือ่บรษิทัจดัการเหน็วา่มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของ
กองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบ
กรณีการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการ
ช าระหนี้ตามตราสารแหง่หนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ไมถู่กตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมือ่มเีหตุจ าเป็น
ท าใหว้ธิคี านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม
และเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นของกองทุน
ทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไมไ่ดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

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

(13) เมือ่เกดิเหตุทีต่อ้งเลกิกองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มือ่ผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหวา่งทีก่ารช าระบญัชยีงัไมส่ิน้สุด ผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลและรบัฝากทรพัยส์นิ
ของกองทุนจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และผูด้แูล
ผลประโยชน์จะดแูลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไมว่า่ดว้ยเหตุใดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิ และขอ้มลู
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่รอืผูช้ าระบญัช ี(แลว้แต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ
หรอืค าสัง่ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

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

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืเพือ่
รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
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ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมว่่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอยา่ง
เพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไมด่ าเนินการขอมต ิใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมือ่ปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   

(1) เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั   

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูด้แูลผลประโยชน์หรอื
บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั   

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมาย
หรอืกรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรบัหน้าที่
ดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั   

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์   

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูด้แูลผลประโยชน์เอง บรษิทั
จดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั   

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที่บรษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแกไ้ข
ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้  
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ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และ
เมือ่ไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั   

(7) เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่ศาล   

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าได้
ต่อเมือ่บรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้   

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นียัส าคญัและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชือ่ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู ่: เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

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

 

  3. ผูส้อบบญัชี :  

ชือ่ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา  

ทีอ่ยู ่: ผูส้อบบญัชเีลขที ่4306  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

ชือ่ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ  

ทีอ่ยู ่: ผูส้อบบญัชเีลขที ่4475  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

ชือ่ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ทีอ่ยู ่: ผูส้อบบญัชเีลขที ่5476  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
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อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

ชือ่ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา  

ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

ชือ่ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ 

ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18 (A) เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
10400  

 

  4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

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

  

 5. ผูจ้ดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

 6. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชือ่ : ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)   จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนหรอืใหค้ าแนะน า และตอ้งดแูลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทุนปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า  

(2)   ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

(3)   รบัเปิดบญัชเีพือ่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบ  

(4)   แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มลูหรอืเอกสารใด ๆ ที่
จ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้  

(5)   แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซือ้หรอืค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน  

(6)   รบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้ง  

(7)   รบัช าระเงนิคา่จองซือ้หรอืคา่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(8)   ยนืยนัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแลว้ ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(9)   ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน รวมถงึ
เอกสารอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  

(10) คนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ  

(11) จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพรค่วามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน  

(12) ชีแ้จงขอ้มลูรายละเอยีดในเรือ่งต่าง ๆ เกีย่วกบักองทุนเปิด เชน่ การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื 
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน  

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

(14) ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

 

  7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 

 

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

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่มี 

 

 10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 

 

 11. ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 

 

 12. คณะตวัแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  

 

 13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล : - 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย  
ทะเบยีนกองทุนก าหนด    
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13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ข
วธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตาม
จ านวนทีถ่อือยู่  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมือ่บรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ  
 ช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงการ"   

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

13.8. อื่น ๆ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมค่รบ 

 การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให ้ 
 ถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ  
 แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้มเ่กนิไปกวา่ส่วน  
 ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื 
 การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

        - หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

 กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้  
 ด าเนินการเป็นอยา่งอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ                          11 

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไมค่รบถว้น ในหนงัสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัทีน่าย
ทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว 

14.2.3 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน  

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนรว่มกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่แรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินดัช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไมส่ามารถ
ช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพือ่กองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมือ่ไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไมน่ าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าว
แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิได้
สุทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มลูคา่ของทรพัยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  

16.2.2 เมือ่ไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิ
ดงักล่าวต่อไปเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไมส่ามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิ
ดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่าง
ทีบ่รษิทัจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

  16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุน
รวมจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ก็
ได ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไมต่อ้งน าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม   

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็วา่ เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายกไ็ด ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่าย



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ซลิเวอร ์เอจ                          13 

ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดสุ้ทธนิัน้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื 
บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้ 

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชือ่
ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

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

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

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

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

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

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

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

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

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

(1) การนบัคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 
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(2) การนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจาก
จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 
129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

  20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

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

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

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

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

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

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้งไดร้บั
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็วา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไมก่ระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1  หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

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

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

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยูจ่ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมือ่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ให้
น าความในขอ้ (2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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(4) เมือ่มลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 
ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

22.1.2 เมือ่ส านกังานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมือ่ส านกังานมคี าสัง่
เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย 

22.1.3 เมือ่การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัตัง้กองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปและเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

22.1.4 เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  

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

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านกังานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

  22.1.6 เมือ่เขา้เงือ่นไขการเลกิโครงการ หรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหน้า 

 22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทุนรวม :  

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

 (1)  ยตุกิารรบัค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 

 (2)  แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.3) แจง้ส านกังานผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

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

 (4)  ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ  
  นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมือ่ไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทุน   
  เปิดนัน้ 

เมือ่ไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (3) บรษิทั
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และ
วธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม 
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ในกรณีทีป่รากฏวา่กองทุนเปิดมมีลูคา่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อ
เลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัใินเรือ่ง
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

(1) การจดัท าและจดัส่งหนงัสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนงัสอืชีช้วน 

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอื
ในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพือ่แสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(6) การค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมลูคา่และราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีาร
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

 

23. การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม
และผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยูต่ามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าว
ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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