
 

 

 

 

 
 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตวัในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 
• กองทุนรวมน้ีอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวม

อื่น  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน

เร่ิมแรกก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี  เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมท่ีลงทุนใน

หลกัทรพัยอ์้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์้างอิงโดยตรง 
• กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิต้ี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/

เปิดน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบัความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 
• การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง

ท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม ซ่ึงกองทุนอาจได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้
อย่างไรก็ตามในเบ้ืองต้น กองทุนจะยังไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้ร ับผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีแนวทางการบริหารจดัการเชิงรุก (Active Management) โดยมีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน กองทุนจึงมีความเสี่ยงท่ีกลยุทธ์การลงทุน 
การวิเคราะห์หลักทรพัย์ท่ีลงทุน และปัจจยัอื่นๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จดัการกองทุน อาจท าให้ไม่บรรลุวตัถปุระสงค์ดงักล่าว 
รวมถึงการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหลกัทรพัย์ท่ีลงทุนมีราคาลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศกัยภาพโดยเปรียบเทียบกบัหุ้นอื่นๆไม่เป็นไปตามท่ีได้ประเมินไว้ 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิดได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมติั ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ ชนิดเพ่ือการออม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 7 ชนิดก่อนท าการ
ลงทุน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นของกองทุน
แต่ละชนิด 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สับเปล่ียนของบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถาม
ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
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20. ขอ้ก าหนดอื่นๆ 44 

21. การด าเนินการกรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด 56 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ 

    ค าจ ากดัความ  :  

   เป็นไปตามประกาศ 

    1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อคิวติี้ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Vietnam Equity Fund  

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ  

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ม ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท 

      2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ต้น : 1,500 ล้านบาท 

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หาก
บรษิัทจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการซึ่งการเพิ่มจ านวนเงินลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการ
ด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

2.3. มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดสะสมมูลค่า    : 10.0000 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 10.0000 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 10.0000 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : 500 บาท 

ชนิดขายเพื่อการออม  : 1,000 บาท 

2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  

ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000 บาท    
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 500,000 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : 500 บาท 

ชนิดขายเพื่อการออม  : 1,000 บาท 

2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถัดไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 100,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : 500 บาท 

ชนิดขายเพื่อการออม  : 1,000 บาท 

2.8. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายเพื่อการออม  : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายเพื่อการออม  : ไม่ก าหนด 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรือยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้ับผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทนุ ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตาม
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ช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั 
ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรือขาย
คนืหน่วยลงทุนได้ โดยถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง 
ๆ หรือ ในกรณีที่บริษทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศ
ใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

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

 3.1. วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ หรอืมีธุรกจิหลกัในประเทศเวยีดนามที่
เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรพัย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดงักล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศอื่น และ/หรือ
กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ โดย
กองทุนต่างประเทศเหล่านัน้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวยีดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : ตราสารทุน 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ : กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถา้ม)ี :   

บรษิทัจดัการกู้ยมืเงนิในอตัราส่วนการกู้ยมืจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ิไดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน  

3.6.2 วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ม ี

3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดชันีชี้วดั (active management) 

3.9  ดชันีชี้วดั/อ้างองิ  (Benchmark) 

การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรยีบเทยีบกบัดชันี VN30 Total Return Index โดยอตัราผลตอบแทนขา้งต้นจะปรบั
ดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามทีบ่ริษทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษทัจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
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อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วดัดงักล่าว
ผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ ้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสนิใจ
ลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัท
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดชันีของ
ตวัชี้วดัไม่ได้จดัท าหรือเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้

 3.10.  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

 3.11.  รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์หรอืมีธุรกจิหลกั ในประเทศเวยีดนามที่
เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทัง้ตราสารทุนอื่นใดที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดงักล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ประเทศอื่น และ/หรือ
กองทุนรวมอื่นที่มนีโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรอืกองทุนรวมอีทเีอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้น
ลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน  

ส าหรบัเงนิลงทุนส่วนทีเ่หลอื อาจพิจารณาลงทุนในหน่วย Property, REITs และ/หรอืหน่วย Infra และ/หรอืตราสาร
แห่งทุน ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่ งหนี้กึ่ งทุน เงินฝาก หน่วย private equity ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนด 

หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนสามารถลงทุนได ้หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะลงทุนในหุน้หรอืหลกัทรพัย์ทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์รวมทัง้สิน้ไม่เกินรอ้ย
ละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และจะไม่ลงทุนในตรา
สารหนี้ทีม่ีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ทีไ่ม่ได้รบัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Security) ยกเว้นในกรณีที่ขณะเริม่ลงทุน ตราสารดงักล่าวได้รบัการจดัอนัดับ
ความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) แต่ต่อมาถูกปรบัลดอนัดบัความ
น่าเชื่อถือลงต ่ากว่า Investment Grade กองทุนจะมีไว้ซึ่งตราสารดงักล่าวต่อไปได้ รวมทัง้มีเวลาในการปรบัลด
อตัราส่วนใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ก าหนด หรอืเหน็ชอบใหด้ าเนินการได ้

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทาง
ราคาหลกัทรพัย์, ทิศทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็น
ต้น 

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น  
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อย่างไรกต็ามหากผู้จดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกันความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วย หรอืท าใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด ้

ในกรณีทีก่ารลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้บรษิัท
จดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่
วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษทัจดัการจะได้รบัมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดดงักล่าว ทัง้นี้ ในการค านวณสดัส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการอาจไม่นับช่วง ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด้ ทัง้นี้ 
โดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั  

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนั นับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม  

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศทัง้หมด โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน
รวม ซึ่งการด ารงอตัราส่วนดงักล่าวมใิหน้ ามาใช้บงัคบัในช่วงเวลาที่รอการลงทุนหรอืเพื่อเตรยีมสภาพคล่องของ
กองทุน  

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธอีื่นทีจ่ะลงทุน :  
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

 ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
 เป็นไปตามประกาศ  

 ส่วนที ่2 : ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 
 เป็นไปตามประกาศ 

 ส่วนที ่3 : ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 
 เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse Repo  
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending)  
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives   
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 : ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 
เป็นไปตามประกาศ 

       3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 : ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย Property หน่วย Infra 
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ส่วนที ่3 : ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending) 
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives   
เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 
ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 : ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 
เป็นไปตามประกาศ 

     3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม :  
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (single entity limit)  
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด และไม่ลงทุนใน Structured Notes, Reverse repo 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สนิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ
ก าหนด 

         4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit):   

 4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี

 4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: 

     - ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
        - ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
        - สทิธปิระโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 
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4.3  รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน): 

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนดิ ไดแ้ก่ 

ชนดิสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-A) :  

เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-I) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) 
และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่
ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน
เป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-C) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/ สถาบันที่บริษัทจดัการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัทจดัการอี่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันที่มีการให้บริการ
บรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึง ผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่ริษทัจดัการประกาศ
เพิม่ในอนาคตเท่านัน้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-R) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิและไม่ต้องเสยีภาษีเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-X) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่
บริษทัจดัการประกาศเพิม่เติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจดัการ ที่ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้
ส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษัท
จดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 

ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL VNEQ-SSF) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงนิระยะยาวและได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วย
ลงทุนนี้สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได้ ทัง้นี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และ
เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนที่คาดหวงัรบัผลตอบแทน
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)  
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รายละเอียดเพิม่เตมิ : ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิประเภทผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละชนิดผูล้งทุนพเิศษ รวมถึงชนิดผูล้งทุนอื่นทีบ่ริษทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต
ได้ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่าน
ทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการให้ทราบ ทัง้นี้  ยกเว้นกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว บรษิทัจดัการจะประกาศแจง้ใหท้ราบโดยพลนั 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด 
ส าหรบัการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ไดเ้ปิดให้บรกิาร เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาคัญ โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบไม่น้อยกว่า 7 วนั  

ทัง้นี้ หากกฏหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่ อการออม มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกับเงื่อนไขทางภาษี หรือมีการประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศก าหนดเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

       5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก:  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ.  

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
   6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

    สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ.  

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

    ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

     7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน:   

  7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

 - บรษิทัจดัการ 

 - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- Internet 

- หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

 7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
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 สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ. 

 7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน : แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

 - แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 
 - แบบอตัโนมตั ิ

 7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึเวลา   
 12.00 น.  

 7.4.1  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซื้อหน่วยลงทนุ  

 กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 

 ชนิดสะสมมูลค่า      : ม ี    

 ชนิดผูล้งทุนสถาบนั     : ม ี

 ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ม ี

 ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ                 : ม ี 

 ชนิดผูล้งทุนพเิศษ                                    : ม ี 

 ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์                         : ม ี

 ชนิดเพื่อการออม                                       : ม ี 

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินหรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนไดท้ี่บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่
บริษัทจัดการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื   

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทุนได ้ทุกวนัท าการ 
ในเวลาท าการ โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนบรษิัทจดัการจะหกัเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงล าดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนาย
ทะเบียน ทัง้นี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษา และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

 ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคืนพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจาก 
 บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

 กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

 หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

 กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

 ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

 หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
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หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ
เวลา 12.00 น.  

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขายคนื
หน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน(ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
(ถ้าม)ี  

บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ช้เพื่อค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ณ สิ้นวันท าการรับซื้อคืนนั ้นหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้ามี) ) โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่า
ขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงินใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 
วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เว้นแต่บรษิทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
บริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต บรษิัทจดัการจะช าระเงนิให้ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมใิห้นับ
รวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการ
จดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรือ
กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดย
บรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืโดยน า
เงินค่าขายคืนดงักล่าวเข้าฝากในบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรบั 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้แจง้ความประสงค์
ไว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่ง
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวธิกีารที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการให้มกีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
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ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวิธกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืนได้ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะพิจารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวิธีการที่บรษิัทจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงินดงักล่าวแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแทนบริษัท
จดัการได ้ 

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ชนิดสะสมมูลค่า                        : ไม่ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั                  : ไม่ม ี 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                     : ไม่ม ี 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ                   : ไม่ม ี 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์      : ไม่ม ี

ชนิดเพื่อการออม                    : ไม่ม ี 

หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  
1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงาน   

   สิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่ริษทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงินค่ารบั 
   ซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  
2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
7.4.2.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
1. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายใหบ้รษิทัจดัการ   
   ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วย 
   ลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  
2. บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที ่
    ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
    ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนไปลงทุน หรอืจากรายไดจ้ากการลงทุน 
    สุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิ 
    จ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  
บรษิทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่รีายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่
ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อ
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท า
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูก
หกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึ้นจรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิทั
จดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ 
ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนจะไดร้บัจะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนั
ท าการนับถดัจากวนัทีบ่ริษทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชกีองทุนเปิดพรินซิ
เพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุนดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
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โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  
3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ เวน้ 
   แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย 
   หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบ 
   จากส านักงาน ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนื 
   สมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว  
4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน 
   ดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
   ดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
7.4.2.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
          ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบริษทัจดัการ  
          กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน    
          ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการตามที่ 
          ก าหนด ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า 
          ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบริษทัจดัการได้ด าเนินการจ่ายเงนิค่า 
          ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีาร 
          และบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์แล้ว บรษิทัจดัการจะถือว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บั     
          เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบร้อยแล้ว และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่ริษทั  
          จดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขาย  
          คนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนดดงักล่าว ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหถ้อืว่าตนไดร้บัเงนิ   
          ค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้วและบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอื  
          แสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น   
          “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วย  
          ลงทุนไดแ้จง้ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้  
เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด  
กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นบุคคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเข้าบญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบุิคคล  
ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล และหนังสอื บรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลง
นามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล  
ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเข้าบญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการก าหนด ซึ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบไว้กบับริษทัจดัการแล้วได ้หากเกิด
กรณีทีบ่ริษทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กิดความเสีย่ง
ทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
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กองทุน หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว และใหถ้อืว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถอื
เป็นการแก้ไขรายละเอยีดของโครงการ ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่หา้มหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณา
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได้  

         เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บัและได้ท า
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพียงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

 ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูง
กว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บญัชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดตาม
จ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่ าดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

      2.  บรษิัทจดัการหรือนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ในสมุดทะเบยีน
ผู้ถือหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคืนหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่บริษัท
จดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์
แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

      3.  ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนได้ และผูถ้ือหน่วยลงทุน
ทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงิน 
บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

      4.    ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดง 
            ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

        การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่
วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบรษิทัจดัการไดร้บั
การผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั 
โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกับ
ธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 
หรอืโดยใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนนิการน าส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการ
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ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสิทธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขอื่นๆ 

1.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุก
แห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2.  บริษทัจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการ เช่น การ
เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถ้าม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถา้ม)ี 

- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายคืน
หน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อน
วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนและ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรือกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรือไม่ชดัเจน และบริษัทจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคืนตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัทจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่
ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื 
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บริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษทัจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนไดม้อบหมาย
และใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

 5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดบญัชีกองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่มม่ยีอดคงเหลือโดยไม่ต้องแจง้ให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บริษทัจดัการได้
สงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี  

7.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรอืข้อผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผู้ใหบ้รกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อ
ขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พียงเท่าที่มี
ความจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

  7.5.  ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ตามขอ้ 7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื 

  7.6.  รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหวา่งเวลาเริม่ท าการ
ถงึเวลา 12.00 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน(ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
(ถ้าม)ี 

  7.7.  การขายคนืหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

  7.8.  รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

 ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคนืหน่วยลงทุนอาจส่งผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ต้องช าระคนืสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าทีต่้องศกึษาและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 

  7.9.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

    ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบักองทุนรวมเพื่อการออม 
   1. บรษิทัจดัการจะท าการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเมื่อมกีาร    
       ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุน   
       แต่ละรายการ ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุน   
       ก าหนดวนัทีล่งทุน หมายถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อ  
       การออมพเิศษในแต่ละรายการ และในกรณีทีร่บัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ให ้   
       หมายความถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้ 
   2. บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ   
       การออมเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
       อื่น โดยมรีายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  
       คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พรอ้มด้วยเชค็ค่าขายคนืหรอื   
       เงนิโอนคา่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืวธิกีารอื่นใดในการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ   
       ออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5    
       วนัท าการนับแต่วนัที ่
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   ไดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีค่ านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองทุนแล้วแต ่
   กรณี เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท าทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มให้ 
   พนักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
3. บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ 
   การออม โดยมรีายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
   คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื 
   หน่วยลงทุน พรอ้มช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่า 
   หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวม 
   วนัหยุดท าการในต่างประเทศ (ถ้าม)ี โดยโอนเงนิเข้าบญัชเีงินฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชทีีผู่ถ้อื 
   หน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบค าขอใชบ้ริการกองทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วย 
   ลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นค าขอใช้บรกิารกองทุน หรอืวธิกีารอื่นใดตามที่ 
   บรษิทัจดัการก าหนด 
   บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน 
   ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
   คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

      8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

  สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ. 

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน:  

กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมติพเิศษให้ช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มีวตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ไป   
     ช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิัทจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 
(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้

10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:  

10.1 บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่ เข้าเหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรอื  
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(ข) มเีหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไมถู่กต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรา
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(3) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บริษทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคืนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซื้อคืนที่ถูกต้องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

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

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

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

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

     11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่:  

    11.1 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื    
    ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน    
    ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   
    (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่   
         ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปนี้  
         (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกับการกระท าดงัต่อไปนี้  
              1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ  
                  ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  
              2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  
              3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม   
                  กฎหมาย  
         (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั   
              ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
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(2) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ 
     จดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ 
     ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน 
     ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ 
     และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อ 
     ขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 
(3) อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผูกพนั 

11.2 ก าหนดให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  
(ก) ตลาดหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 
(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขาย   
     หน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  
     ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก 
     ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

   1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
   2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
   3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมในกรณีทีม่ีการระงบัการซื้อขายหน่วย   

ลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยทนัท ี        
ทัง้นี้ หากเป็นการระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ       
พจิารณาสัง่การ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้เกดิขึน้ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

       1. ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที ่  
    กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมูลค่า 
    ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
2. มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก 
    จากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 
3. มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึ่ง 
   เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิดงัต่อไปนี้ 
(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื 
     หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป 
     ใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื 
     หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบโดย 
     พลนั  
(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื 
     หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้  
     ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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           (ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม   
                เปิด ณ วนัท าการสุดท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อ   
                หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
           (ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเปิดขายหรอืรบั   
                ซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั   
                ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  
           ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื   
           ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย   
           ลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ   
           ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

            11.4 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง
ตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิทั
จดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

เงื่อนไขอื่น ๆ 
กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ และกรณีที่
เป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิทัจดัการจะส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คนืให้กบัผูส้ ัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนั
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  นัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดย
ไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• บรษิทัจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่าย
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คนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

• กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการตามข้อมูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยโดยรวม 

• ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้าม
จ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึการยุตกิารขาย
หน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุด
ลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สุทธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ  

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ๆ โดยไม่
จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่ริษทัจดัการท ารายการ บริษทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดย
ไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ   
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• บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ
ผูส้ ัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิีการอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่
บรษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิีการในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิีการทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
ขายหน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทั
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อ
ขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอื
กรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ริษทั
จดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและ
สมควร บริษทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

 กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้

• บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้ริการดงักล่าว 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ  

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั 
เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณี
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ทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวโดยทนัที 

• บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการได้
สงวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีทีบ่ริษทั
จดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่
สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ 

13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน:  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (พเิศษ) 
ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกนัได ้ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต 

 14. การจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน:  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิละ 5.35 ต่อปี 
ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

: ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 5.35 ต่อปี 
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ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.2.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

 15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

: อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

: อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ  
 เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

 15.2.2. ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

: อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

: อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมขา้งต้น จะไม่รวม ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และคา่ใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจรงิ เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 
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  15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

: อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

: อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

มูลค่าทรพัย์สนิทีใ่ชใ้นการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบยีน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิทัง้สิน้หกัด้วยมูลค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

  15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี 

  15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

       ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น 

       ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.76 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

      รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายในการด าเนินการขออนุมตัจิดัตัง้
และจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หรือค่าธรรมเนียมการ
เพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นต้น ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3.  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนั 

เกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้นี้ ค่าใช้จ่าย    
         ดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน  

  4.   ค่าใชจ้า่ยทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ เช่น 

4.1   ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิใน
หลกัทรพัย์ เช่น ใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิด
จากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบัน  
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การเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้  
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์และหรอืทรพัย์สนินัน้ได ้ 

 4.2    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดท ารายงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

 4.3    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกับการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และน าส่ง
ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั 
ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอื
เอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท า
และผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน 
และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
วธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้ริการแก่ผูล้งทุน  

 4.4    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมต ิ
สรุปมติ และตรวจสอบมติผู้ถอืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน การแจ้งผูถ้ือหน่วย
ลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

 4.5    ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื ชี้
ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการ
จดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
หรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

 4.6    ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการและการด าเนินงานของกองทุนเป็น
ภาษาต่างประเทศ  

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

 4.8    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรพัย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบริการทางกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธหิรือเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษีอากร ประกนัภยั  

 4.9    ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารธนาคาร สถาบนัการเงิน หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น 
ๆ เพือ่ประโยชนข์องกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10  ค่าธรรมเนียม และ/หรอื ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัตัง้หรอืการเสนอขายกองทุน 
และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุน และ/หรือบุคคลภายนอกทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น สญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่น ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิของกองทุน  
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5.   ค่าบรกิารแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และช าระบญัชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
สอบบญัชีเมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน 
ค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิ หรือทรพัย์สนิอื่นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่น าเช็คไปขึ้นเงินจาก
ธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องรอ้งบรษิัท
จดัการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อได้รบัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ี่เกี่ยวขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม 
รวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมี
สญัญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจดัการมีเหตุจ าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ใน
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

 15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน:  

15.3.1.     ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

    รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

  ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

  ชนิดเพื่อการออม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม    
  ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.2.    ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3.    ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ม ี 

    รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

           กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :  

           ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

           ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

           ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

           ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

           ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

           ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

           ชนิดเพื่อการออม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

           ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม  
           ภาษมูีลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ม ี

            กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :  
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            ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

            ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่ริษทัจดัการจะต้อง
ช าระให้กับกองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรือ หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน/ 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวน
ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศใหท้ราบ โดย
ตดิประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัไวท้ี่บรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกแห่ง และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ส าหรบัชนดิเพื่อการออม  

บรษิัทจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการเอง และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัทจดัการอื่นใน
อตัราทีไ่ม่เท่ากนั ซึ่งบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั และ/หรอืเวบ็ไซต์ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

ชนิดเพื่อการออม   : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

15.3.5.    ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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  ชนิดสะสมมูลค่า : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

  ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

  ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

  ชนิดเพื่อการออม : ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ 

15.3.6.    ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

15.3.7.    ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

    รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

    1.  ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

            ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
            ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
            ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
            ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
            ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
            ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
            ชนิดเพื่อการออม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

            ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์จะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   
            เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย ์

            ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม   
            ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

    2.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

 3.  บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่ ้ลงทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนด าเนินการใดๆใหเ้ป็น
กรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน หรือให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสือรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอตัราที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

 4.     บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก 
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และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

 5.     ส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผู้ลงทุนที่ไม่ได้มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย บริษัทจดัการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่าย
ในการซื้อขายหลกัทรพัย์ในสกุลเงนิดอลล่าห์สหรฐั หรอืสกุลเงนิอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนยีม :  

1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

2.  การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วนัท าการถัดจากวนัสิ้นเดือน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหวัข้ออื่นๆจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัท
จดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวนัตามระยะเวลา
ที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั ้น ทัง้นี้  การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวขอ้ง   

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย:  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  
1. ในกรณีที่บริษทัจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามที่ไดร้ะบุไว้ในโครงการ
และได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทัว่ถึง
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผยขอ้มูลต้องกระท า
โดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น  
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  

 2. ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้นตามที่ระบุไวใ้น
โครงการ บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิีการที่เหมาะสมอนัท า
ให้มัน่ใจได้ว่าผูล้งทุนได้รบัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  
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   2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
เดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ 
ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูง

ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั
ก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้สูง 
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  
ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงขอ้ 2 (2.2) ให้บริษัทจดัการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 
วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

15.6. หมายเหตุ : 
1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว (ถ้าม)ี  

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

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชบีริษทั
จดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ทีเ่กี่ยวขอ้ง  

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

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2. เงื่อนไขพเิศษ:  

1.  บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบั
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ  

1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ  

1.7มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  

1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อิควติี้                                                                                                    32 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนทีล่งทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธแิละมูลค่า
หน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจาก
แหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter ณ วนัท า
การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดทีม่กีารเผยแพร่
ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตรา
แลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจะต้องเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิโดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ใหก้ับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุน
แตล่ะชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธจิะเฉลี่ยโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของ
แตล่ะชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธหิลงัหกั
ค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วนรายได้
และค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอยา่งการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

ตวัอย่างที ่1 
มูลค่าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 600,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิดสะสม
มูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 300,000 บาท 3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม(ยงัไม่เปิดบริการ) 4.ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิดบริการ) 6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์
(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 7. ชนิดเพื่อการออม (ยงัไม่เปิดบริการ) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 30,000 บาท มี
ยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท มยีอดขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท มี
ยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั มูลค่า 200,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 10,000 บาท 
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ตวัอย่างที ่2  
เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนพเิศษ ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์และชนิดเพื่อการออม ในวนัก่อนหน้า 

โดยมรีายการ ขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
จ านวน 500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน ขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน 1,500,000 
บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกิดขึน้วนันี้จ านวน 290,000 บาท 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เวยีดนาม อิควติี้                                                                                                    34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างที ่3 
มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิจ านวน 500,000 บาท ขายคนืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ านวน 250,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจ านวน 150,000 บาท ในวนัก่อน
หน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 277,000 บาท  

สมมตมิรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 
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หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะต้องขอความเหน็ชอบ
จากผูดู้แลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ 

  2.  บริษทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ  
 คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1)  ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ เวน้แต่วนัท าการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของ
ต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรอืวนัตามที่บริษทัจดัการประกาศ
ก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิ

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเว้นแต่วนัท าการนัน้ตรงกับวนัหยุดของต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบันการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ 
บรษิัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัท า
การถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มูลโดยไม่ชกัชา้ 

 (2.3)  ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนั
ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศในท าการถัดไป ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่งทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อขาย
หลกัทรพัย์ปิดท าการ บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถัดจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มูลโดยไม่ชกัชา้ 

 (2.4)  ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สิน
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สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายในวันท าการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักมีวันหยุดท าการ
ต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทัง้นี้ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษทัจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

 มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดเมื่อ  
 สิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

 ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

        (1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

 (2)  ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบริษัท
จดัการจะประกาศทางเว็ปไซด์ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได ้ 

 (3)  จดัให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน  

 ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้  
 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วย 
 ลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะ  
 ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัช้า 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอืวา่   
 ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม ่
 น้อยกว่า 30 วนั 

3.   การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ 
 จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนนิการดงัต่อไปนี้  

(3.1)  ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง  

โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2)  ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิี การปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 
4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 
ทิ้ง  

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

(3.4)  ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกดิขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทัจดัการจะน า ผลประโยชน์นัน้
รวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของกองทุนเปิด  

4.  กองทุนรวมใดที่มีการลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษัทจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการ
ค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ต่อส านักงาน ก.ล.ต.ได ้
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5.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 2  

(5.1)  กรณีทีบ่ริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อขายคนืหน่วย
ลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(5.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมต้องเลกิกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามที่ก าหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ตาม
ระยะเวลาดงันี้  

(ก)  การค านวณมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.1) (2.2) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว  

(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ใหไ้ด้รบัยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามกรณีที่
ระบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน และ/หรอื
กองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมีการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึน้  

2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกติ ทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุน
รวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 

3. ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

4. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

 ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด  
 ภายใน 1 วนัท าการ 

16.3.  แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน:  

เวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรือเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบริษทัจดัการได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืติดประกาศทีบ่รษิัทจดัการและจะ
ประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าได้โดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั 
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16.4.  หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:  

  1. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง
นอ้ยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจดัการจะจัดท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  
ในกรณีที่สาเหตุที่ท าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุน
ครัง้ต่อไป ใหแ้ก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

 2. ในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง
ตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนลงทุนทีถู่กต้อง 
บริษทัจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันับแต่วนัทีพ่บมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจาก
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้อง 

  (1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนั
ท าการถัดจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมี
รายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การด าเนนิการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง  

ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน มกีารแก้ไขราคาตาม (2) และวนั 
เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลใน
รายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็และด าเนินการด้วยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ดซ้ื้อ
หรือขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการ
ชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว    

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ส าเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุม
ได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
แทน  

      3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

 (1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

 (ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิัทจดัการจะจา่ยเงินของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ 
หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  

 (ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือ
จา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน แต่
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

 (2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี้  

 (ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

 (ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงนิของบริษทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่
ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลืออยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมมีูลค่า
ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้ว
เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา  
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      การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุน    
      ตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้  

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อ
หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  

 17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง:  

17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ:  

 ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2.  ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์:  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) : ไม่ม ี

17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

17.5.  ทีป่รกึษา : ไม่ม ี

 แตอ่ย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รึกษากองทุนใหเ้ป็นที่ 
 ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดย 
 ทีป่รกึษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบริษทัจดัการแต่ประการใด 

 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอืยกเลิก  
 การแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6.  ผูส้อบบญัช:ี  

 ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา 

 ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ 

 ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

 ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา 

 ชื่อ : นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี 

 ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

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

 หรอืบคุคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ 
 ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

 18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 กนัยายน 

 18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 กนัยายน 2561 

        18.3.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัถัดจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็น          
         กองทุนรวม 
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 19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1  การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบให้ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตโิดยเสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวม
มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ด้วย  

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ
แล้วแต่กรณี  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

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

ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
จดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านกังาน สมาคม  และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่ี
อ านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ 
และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแล้ว  

     19.2  วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิีการจดัการ  

1. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใช้วธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกินรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่
เกนิรอ้ยละ 80 ให ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แล
ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  

2. ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการใหส้ านักงานทราบรวมทัง้แจง้ไปยงั
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้  ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่
วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิีการจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ใน
กรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
รวม เปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั  

 (2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่ีการช าระค่าขายคนื  
 หน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
 ดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุน 
 รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการลงทุน 
(risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ  

(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายเดิมตามที่
ระบุไวล้่าสุดในโครงการ  

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรอืการแก้ไข
เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

5.  ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม  
 หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

   (1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  
   ไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสียงขา้งมากหรอืมติพเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่ 
   กรณี 

   (2) กรณีเป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมติเสียงขา้งมาก 
   หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

   (3) กรณีเป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมติเสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษ  
   ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

6.  ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวิธกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสียงขา้งมากหรือมตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 
55 หรอืไม่เกินรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีที่เป็นกองทุนรวมทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมติพเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกินอตัราดงักล่าว แล้วแต่กรณี ให้บริษทัจดัการ
กองทุนรวมจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

7.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบแทนการ
ขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านกังานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการ
แก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้ 
(1)  การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(2)  การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียู่เดมิดอ้ยลง 
(3)  การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกบันโยบายการ

ลงทุน 
(4)  การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ

กองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็น
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการการ
จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  

(5)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
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การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึไม่ท า
ใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั  

  8. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค า
ขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านักงาน และให้ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอ
พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบัประชาชนแล้ว 
(1)  การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 
(2)  การแก้ไขเพิม่เตมิทีต่้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจน

ประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(3)  การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถ้กูต้อง 

 9. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากข้อ 8 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมยื่นค า
ขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงานได้รบัค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค า
ขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจด
ทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถ่กูต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะด าเนินการพจิารณา
ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 

19.3 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

       19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

                 1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  

                 2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

       19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัทีบ่รษิทั
จดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้วธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอื
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามติ
นัน้เสยีไป  

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้อง
ไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเตมิดงัต่อไปนี้ด้วย  
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(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนแตล่ะชนิด  

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

 การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บั 
 ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิ่มจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแล้ว บรษิทั 
 จดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อ 
 ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีน 
 เพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม 
 ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิ 
 โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่ง 
 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.  2535 

 20.  ข้อก าหนดอื่นๆ :   

1. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบักองทุนรวมเพื่อการออม  

1.1 บรษิทัจดัการจะท าการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเมื่อมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่ละรายการ 
ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด  
วนัทีล่งทุน หมายถงึ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรอืชนิดเพื่อการออมพเิศษ
ในแต่ละรายการ และในกรณีทีร่บัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ใหห้มายความถงึ วนัทีผู่ถ้ือหน่วย
ลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้  

1.2 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมรีายการ
อย่างน้อยตามแบบทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด (หรอืตามก าหนดเวลาทีห่น่วยงานทีม่อี านาจ กฎหมายหรอื
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจดัส่งหนังสอืดงักล่าวให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุน
เมื่อมรีายการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดอืนมีนาคมของปีถัดไป หรอืตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ
จดัการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในการด าเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา  

1.3 บรษิทัจดัการจะยุตกิารจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ส าหรบัยอดซื้อหน่วยลงทุน
ตัง้แต่วนัทีส่ิน้สุดการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเงนิไดส้ าหรบัเงนิไดเ้ท่าทีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการออม  

1.4 บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมรีายการ
อย่างน้อยตามทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
จดัส่งหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พรอ้มดว้ยเช็คค่าขายคนืหรอืเงนิโอนค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอื
วธิกีารอื่นใดในการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงั
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กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนหรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีค่ านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัท า
ทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มใหพ้นักงานประเมนิของกรมสรรพากร
ตรวจสอบได ้ 

1.5 บรษิทัจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
โดยมรีายการอย่างน้อยตามทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด ซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุน พรอ้มช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการใน
ต่างประเทศ (ถ้าม)ี โดยโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเลขทีบ่ญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ไวใ้นใบ
ค าขอใช้บรกิารกองทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผูถ้อืหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นค าขอใชบ้รกิารกองทุน หรอืวธิกีารอื่นใดตามที่บรษิทัจดัการก าหนด  
บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

2. สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

    2.1 สทิธแิละหน้าทีเ่กี่ยวกบัภาษีของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมจะเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
กฎกระทรวง ประกาศอธบิดีกรมสรรพากร และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม 
จะไม่ไดร้บัผลผลประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตัติามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คย
ไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะต้องช าระเงนิเพิม่และเบี้ยปรบัตามประมวลรษัฎากร (ถ้าม)ี  

    2.2 ผูล้งทุนต้องศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และรายละเอยีดเกี่ยวกับสทิธปิระโยชน์ทางภาษีก่อน
การลงทุน ควบคู่กนัไปพรอ้มกับการศึกษาหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีบ่ริษทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื  
ทัง้นี้ ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบการลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไขดงักล่าว และมหีน้าทีใ่นการจดัเก็บ
เอกสารหลกัฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม การหกัลดหย่อนภาษี และหรอืการช าระคนืภาษี
หรอืเงนิเพิม่ และหากผูล้งทุนปฏบิตัผิดิหลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวธิกีารทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนด ผูล้งทุน
มหีน้าทีใ่นการช าระคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยไดร้บั การช าระภาษีเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน การช าระ
เงนิเพิม่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัไิม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด ตามที่
กฎหมายก าหนด  

    2.3 เงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา ต้องเป็นเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงื่อนไขของหน่วยงานทีม่อี านาจตาม กฎหมาย
หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยผูล้งทุนต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน
ทีก่รมสรรพากรก าหนด  
“ผูถ้อืหน่วยจะต้องค านึงถงึเงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคนื
เงนิภาษีทีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร”  
“ผูถ้อืหน่วยจะต้องค านึงถงึเงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคนื
เงนิภาษีทีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร”  
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3.   เมื่อครบระยะเวลาของการไดร้บัสิทธปิระโยชน์ทางภาษีแล้ว กองทุนยงัคงมสีถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ 
แต่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้กีต่อไป  

4.   ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปโอน หรอื จ าน าได ้(หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
โอน และหรือจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม จะเป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจ กฎหมายหรือ
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงในอนาคต) 

5.   ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามทีก่ฏหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ 
หรอืสบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
และกองทุนเป็นส าคญั และหากกองทุนรวมเขา้เงื่อนไขการเลกิกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการ
ดงันี้ 
(1) โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการ 
     ของบรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของ 
     บรษิทัจดัการอื่น โดยจะโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีม่นีโยบายการ 
     ลงทุน หรอืความเสีย่งทีใ่กล้เคยีงกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรอืโอนไปยงั 
     กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมทีม่คีวามเสีย่งต่าสุดโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอื 
     รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากผูถ้อืหน่วย 

การด าเนินการดงักล่าวข้างต้นใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว และบรษิทัจดัการจะพจิารณา
ถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั โดยบริษทัจดัการจะยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
ซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุนเป็นส าคญั 
(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ 
     ออม อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุน 
     รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะ 
     ไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 
     (ก) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/  
          หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั 
     (ข) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา  
          ดงักล่าวบริษทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้ 
          โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 
     (ค) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลืออยู่ของกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ย  
          การลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ 
     (ง) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ  
         เลกิกองทุน 
     (จ) ด าเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวม   
          เพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัช้า 
          เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนัน้ 
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6. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจ   

   กู้ยมืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการบรหิาร
สภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

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

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

  7. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน 
บตัรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท า
ธุรกรรมของผู้ถอืหน่วยลงทุนกับบริษทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีแ่สดง
มตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

  8. การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการ
กองทุนรวมเดียวกัน โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละ
กองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุนรวมที่
จะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมติพเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะ
ควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทัจดัการก าหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมใหม่ 
หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดิม
หรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมี
ผลใหเ้กิดกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้ริษัทจดัการขอมตผิู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไข
โครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสียงขา้งมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้ือว่าได้รบัมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุน
ปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดวธิีปฏิบตัิในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการ
จดัการกองทุนรวม  

ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุม หรือ
ส่งหนังสือขอมตลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบัหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ให้ชดัเจน
ไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  
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(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึ่งจะต้อง
แสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้ามี) 
มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการทีด่ าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาห์ล่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุน
รวม  

(2)  สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่จะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของ
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากผูซ้ื้อหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนและจาก
กองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่
หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

    (6)  การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

    (7)  ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นจากการดงักล่าวที่จะเรียกเกบ็จากผูถ้ือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี  

    (8)  ข้อดีและข้อเสียหลงัจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

3.  ในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สิทธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่การควบ
รวมกองทุนแล้วเสร็จ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4.  ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสือนัดประชุมหรอืหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มีการควบรวมกองทุน 
บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมที่ได้รบัไว้แล้ว 
หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการ และจดัให้มกีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดท้ายของแต่ละ
สปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรือเพิม่เติมรายละเอยีดการ
ควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

9.  ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรบัผดิของบริษทัจดัการ บรษิัท
จดัการจะเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิีขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการรูห้รืออาจรูถ้ึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอ
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ของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็นและสมควรบริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษทัจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่
สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

 10.  การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

    11.  ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (affiliated transaction) 

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

    12.  การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใช้บรกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

1 บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของ
บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏิบตัใินการรบัผลตอบแทนที่
เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์
เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ย
ความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2  ในกรณีที่บริษัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
รบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวไว้ในรายงาน
รอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

13.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงานยอดหน่วยลงทุน
คงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน
แตกต่างไปจากเดมิ อาทเิชน่ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุนผ่าน
ทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลใหใ้นรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึ
ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทน
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด้ 

14.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กับ 

1 พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรอืผู้มถีิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือที่
ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถงึบริษทัหรอืหา้งหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถึงสาขา
ของนิตบุิคคลดงักล่าว 
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3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผูล้งทุนซึ่งตดิต่อหรอืรบัขอ้มูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงนิเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตวัแทนหรือผู้จดัการที่ตัง้อยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามข้อ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธหรอืระงบัการ
สัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มีลกัษณะดงักล่าว
ขา้งต้น 

15.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภูีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษทัจดัการกองทนุรวมจะอ้างองิ
ทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

16.  ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใช้วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิที่
ไม่ใช่สญัชาตอิเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชี
ของบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาตอิเมรกินั  

ผูซ้ึ่งมถีิ่นทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมถีิ่นทีอ่ยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้
ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มขี้อก าหนดและหลักเกณฑ์ใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิทัจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาติอเมริกัน
และบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยนืยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบัผลกระทบทีส่ าคญัใน
สองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรพัย์สิน
ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น
ไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อก าหนดของ 
FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สิน และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบั
การท าธุรกรรมทางการเงินหรอืยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรอืบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าให้กองทุน
รวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธภิาพ รวมถงึอาจท าให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
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เพื่อมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได ้
บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายินยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตัวแทนในการน าส่ง
ขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนนัน้กับบริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยืนยนัหรอืพสิูจน์ทราบ
ความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมรกิันหรอืการให้
ขอ้มูลตามหวัข้อที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการ
แจ้งปรบัปรุงข้อมูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้ว้มกีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการ
เข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี้ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนนิการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิัทจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิทัจดัการแจง้นี้แล้ว และ/หรอืไดด้ าเนินการตามข้อตกลงที่ได้
ระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งขา้งต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมิให้บริษทัจดัการและกองทุนมีการด าเนินการทีไ่ม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิด
บญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษทัจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วย
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ลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่ริษทัจดัการ
ได้สงวนสทิธิไว้ข้างต้น บรษิัทจดัการ (รวมถึงผูท้ี่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการ
ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

                17. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ  
ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชวีติหรอืที่เรยีกว่า กรมธรรม์ประกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน โดยตดิต่อกบับริษทัประกนัชีวติ หรือตวัแทนทีบ่รษิัทประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี ทัง้นี้ การซื้อขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏิบตัทิีแ่ตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพยีงอย่าง
เดยีว ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกันชวีติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขายของ
กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  
บรษิทัประกนัชวีติเป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับริษทัจดัการในนามของบริษทัประกนัชีวติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อื
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติมหีน้าทีต่้องตดิต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน 
หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ จากบริษทัประกนัชวีติโดยตรง  
อนึ่ง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนั
ชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอื ผูล้งทุนทีซ่ื้อ
กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงการใหบ้รกิารดงักล่าว บรษิทัจะแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยตดิประกาศทีท่ าการของบริษทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติและ/หรอื
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  
ในกรณีทีม่ีการยกเลกิบริการดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดย
ตดิประกาศทีท่ าการของบริษทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบภายใน 15 วนั  
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติดงัต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนแล้ว 
ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ านักงานก าหนด  
1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัช ี    
   ขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ    
   ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  
   เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติมขี้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคนื   
   กรมธรรม์ สดัส่วนการเลอืกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใชจ้่ายที ่    
   เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม์ เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ  
   จงึมขีอ้ก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื จ านวนหน่วยลงทุน   
   ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า  
   ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end  
   Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 
   ผูล้งทุนทีส่นใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน จงึต้องศกึษาขอ้ก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ 
   ในกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท าโดยบริษทัประกนัชวีติ 
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                       2.การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  
ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชีวติ 
หรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีแ่ต่ละบรษิทัประกนัชวีติ
ก าหนด ทัง้นี้ บริษทัประกนัชวีติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน วธิกีารในการสัง่ซื้อ วธิกีารช าระเงนิเพิม่เตมิ ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีติ และ/หรอืเอกสาร
การขายทีผู่ล้งทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชีวติ โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถ้วน
จากบรษิทัประกนัชีวติแล้ว  
ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติอาจปฏเิสธค า
สัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพิจารณาเหน็ว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเขา้ข่ายการท าธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรเชื่อ
ไดว้่ามีความเกี่ยวขอ้งหรอือาจจะเกี่ยวขอ้งกบัการฟอกเงนิและ/หรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย ตาม
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการรา้ย รวมถงึกฎหมายฉบบัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืเขา้ข่ายบุคคลทีบ่รษิทัประกนัชวีติสงวนสทิธใิน
การพจิารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรอืต่อชื่อเสยีงหรอืต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึกรณีที่ค า
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนเขา้ข่ายเป็นการท าธุรกรรมทีถ่อืเป็นความผดิตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรอืความสงบ
เรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่ภายใต้ค าสัง่หา้มการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุนไม่ผ่าน
หลกัเกณฑ์การรบัประกนัของบรษิทัประกนัชวีติ 

                  3. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  
3.1.  ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ 

 ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบริษทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด (ถ้าม)ี  
ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชีวติอาจก าหนดมูลค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน เงื่อนไขใน
การขายคนืหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วธิกีารน าส่งเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ
ตามทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัจากบรษิทัประกนัชีวติ 
โดยระยะเวลาการขายคนืจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีล
เมื่อบรษิทัประกนัชวีติไดส้่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการแล้ว โดยบรษิทัประกนัชีวติ
อาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทั
จดัการ  
ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขายคนื
หน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอร์มของบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่าและ
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์  
บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตวัแทนของผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน (กล่าวคอื บรษิทัประกนัชวีติทีอ่อกกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน) ภายใต้กรอบระยะเวลา
ทีก่ าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิทัประกนัชวีติมหีน้าทีต่้องช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการใหแ้ก่ผูถ้อืกรมธรรม์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอื
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนโดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ี
ลกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยวธิกีารรบัค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นไปตามทีบ่ริษทัประกันชวีติก าหนดไว้
ในกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  
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                      3.2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  
ในบางกรณี บริษทัประกันชวีติ อาจมขีอ้ตกลงกับผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติที่จะด าเนินการส่ง
ค าสัง่ซื้อ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทกุเดอืน และ/หรอืด าเนินการน า
เงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 
ช าระค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่นใดๆทีบ่ริษทัประกนัชวีติเรยีกเกบ็เงนิจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกนัชวีติ ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซื้อ/ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ เกี่ยวกับการดงักล่าวในแต่ละครัง้โดย
บรษิทัประกนัชวีติ ถอืว่าบรษิทัประกนัชวีติไดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตให้
ส่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแล้ว โดยบรษิทัประกนัชวีติอาจจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่ง
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางทีบ่ริษทัประกัน
ชวีติจะเปิดเผยเพิม่เตมิในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกับลูกค้า  

                   4.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

 กรณีทีผู่ล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชีวติ ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบ
หน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชีวติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และการ
ขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ขอ้ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายใน 
10 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

                        5. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงนิ
คงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติตามทีบ่ริษทัประกนัชวีิตก าหนดไวเ้ท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบรษิทั
ประกนัชวีติ การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การทีบ่ริษทัประกนัชีวติขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอกีกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) 
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชีวติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดย
บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกดิรายการดงักล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รูปแบบสรุปได้ดงันี้  
(1) การสบัเปลี่ยนกองทุน คอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอื 
    หลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  
(2) การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุไว ้
    ล่วงหน้าใหม้กีารขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกองหนึ่ง 
    หรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  
(3) การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตั ิคอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนไป  
    กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัิตามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสามเดอืน  
    เป็นต้น โดยใหม้สีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์  
บรษิทัประกนัชวีติอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรอืถาวรในกรณีที่บรษิทั
ประกนัชวีติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีทีย่กเลกิตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในกรมธรรม์  
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บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสอืยนืยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 
วนัท าการ นับแต่วนัทีไ่ด้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและ
การปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิบรษิทัประกนัชวีติ จะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัค าสัง่ครัง้แรก หรอื สรุปส่งเป็น
รายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัท์
ตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

                         6. วนัและเวลาในการขาย รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัประกนัชวีติไดทุ้กวนัและเวลาท าการที่
บรษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกับกองทุน ไดแ้ก่ การซื้อหน่วยลงทุน 
(การช าระเบี้ยประกนัภยัเพิม่เตมิพเิศษ) การขายคนืหน่วยลงทุน (การถอนเงนิจากบญัชกีรมธรรม์ประกนัชีวติ) 
การสบัเปลี่ยนกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิและการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัไิดโ้ดยส่งค าสัง่ตาม
แบบฟอร์มและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

                         7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมสีทิธติ่างๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปที่
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  
1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลี่ยนมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนไม่มสีทิธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  
3. ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิทัประกนัชวีติ รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถยกเลกิ 
    การท า กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัประกนัชวีติ และ/หรอืกฎหมายที่ 
    เกี่ยวขอ้งก าหนด โดยบริษทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการในส่วนของการ 
    ลงทุนในหน่วยลงทุน  
4.  สทิธใินการขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลรายละเอยีดโครงการจากบรษิทัประกนัชีวติ หรอืตวัแทนขายหน่วย   
    ลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ (ถ้าม)ี ทีบ่ริษทัประกนัชวีิตก าหนด  
5. สทิธใินการไดร้บัทราบจากบริษทัประกนัชวีติ ถงึรายชื่อของบรษิทัจดัการทุกแห่งทีร่บัจดัการกองทุนรวมควบ 
   กรมธรรม์ประกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชีวตินัน้  
6. สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกบัชื่อ ทีอ่ยู่ ของบรษิทัจดัการ บริษทัประกนัชวีติ  
   รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตวัของตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีบ่ริษทัประกนัชวีติ 
   ก าหนด 
7. สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกบัความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บั 
    ค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตอืนและค าอธบิายเกี่ยวกับความเสีย่งของการลงทุนใน 
    หน่วยลงทุน  
8. สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืต่อ 
    การตดัสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบ 
    กองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบรษิทัประกันชวีติ  
9. สทิธใินการไดร้บัทราบขอ้มูลจากบรษิทัประกนัชีวติเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม 
   หรอืผลตอบแทนทีต่วัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีติอาจไดร้บัจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้การ 
   ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น  

                          10. เงื่อนไขหรอืสทิธใินการรบับริการจากบรษิทัจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติอาจไม่เท่า 
   เทยีม และแตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สทิธใินการรบัสมุดบญัชแีสดงสทิธหิน่วยลงทุน (Fund  
   Book) ของบรษิทัจดัการ และการได้รบัขอ้มูลกองทุนอาจมีความล่าชา้กว่าไดร้บัจากบริษทัจดัการโดยตรง  
   รวมถงึการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกตอิื่นๆของ 
   บรษิทัจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบรษิทัประกนัชวีติทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมกีรมธรรม์ประกนัชีวติ
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ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัประกนัชีวติจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนั
ชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผูถ้อืหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ดิต่อในการยนืยนั
รายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุน
ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ โดยตรงตามวธิีการทีบ่ริษทัประกนัชีวติแต่ละแห่งก าหนด  

                      11. นอกจากนี้ สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และขอ้ก าหนดของบรษิทัประกนัชวีิตทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติผ่านบรษิทัประกนัชีวติแต่ละราย โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนั
ชวีติ ต้องศกึษารายละเอยีดในกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่เตมิ  

                   8. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

                      1. การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

                         บรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผูด้ าเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจ าปีของกองทุน ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
หลงัจากทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการ  

                      2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชวีติเพื่อใหจ้ดัส่งรายงานแสดงฐานะการถอื
หน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชีวติก าหนด 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการ
รายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกีารขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานหรอื ขอมติโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวมภายใน 15 วนันับแต่วนัที่รูห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจ
ขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการกองทุนรวมรายใหมจ่ะค านึงถงึประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็น
ผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

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

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามในข้อ
ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุน
รวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม
และขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

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



 

 

               แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

                                                        -ไม่ม-ี 
           

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

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ 

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 
3. น.ส.ปุณยนุช บุณยรตัพนัธุ์ 
4. นายสทิธกิารย์ พงษ์พฒันศึกษา, CFA 
5. นายสุปรดีิ ์สุวพนัธ์, CFA 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดได้ที ่website ของบริษทัจดัการ 
(www.principal.th) 

 
 

รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 
- ไม่ม ี- 

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


 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

บทวิเคราะห์ สิทธิในการจองหุ้น IPO อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บริษทัหลกัทรัพยเ์ครดิต ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน)  

9 HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION 

10 ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

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

12 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสินใจลงทนุ

13 บริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

14 MAYBANK KIM ENG SECURITIES (VIETNAM) LIMITED  

15 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ  ากดั (มหาชน) 

16 ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน)    

17 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ  ากดั  

18 SAIGON SECURITIES INCOPORATION 

19 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

20 บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) 

21 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั       

22 VIET CAPITAL SECURITIES CORPORATION       

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธุรกจิกองทุนรวม

ล าดับ ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ เหตุผลในการรับ

ผลประโยชน์ตอบแทน
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

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

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิซึ่งเป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ และหนังสอืชี้ชวน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชี้ชวนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัให้มใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) ชี้แจงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้
ทีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่ีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

(5) เสนอขายหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทั
จดัการแสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง แล้วแต่กรณี 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไว้ในโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(9) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้อง 

(11) ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นได้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

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

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัชี และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ 
หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดง
ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียายเป็นภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้ปีบญัชี  

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการเลอืก
จดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัชี ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและส่งรายงาน
ดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิ้นปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎิทนิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยด้วยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงค์ใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น  

(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 
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(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คุีณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุต้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

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

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

(24) แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(25) ด าเนินการทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหลกัทรพัย์ทีก่องทุนลงทุน ดูแล ตดิตาม
สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  

(26) ด าเนินการเลกิกองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายต้องเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(27) ด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรอืถูกท าลาย  

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุนและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต 
หน้าที ่และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและที่
แก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบริษทัจดัการ
กองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแล้ว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่
เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งรวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

  2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 
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สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)   ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผู้
ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2)   รบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบั
เงนิและทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ยรบัจากหลกัทรพัย์ 
ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชีทรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้
ดูแลใหก้ารเบิกจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิ
ฝากของกองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิัทจดัการ ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความ
เสยีหาย ความสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กิดขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลา
ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

 (3)  จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัย์สนิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบั
เงนิและทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ย การจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกต้องของทรพัย์สนิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

 (4)  จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัย์ต่าง ๆ ทีเ่ป็น
ทรพัย์สนิของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งใหถู้กต้อง
ครบถ้วนก่อน  

 (5)  จดัท ารายงานการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และรายงานเกี่ยวกบัเงนิสดของกองทุน  

 (6)  แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กี่ยวเนื่องกับทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบี้ยหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์ รวมถงึการแจง้การ
เปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัย์ทีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ เป็นต้น หรอืสถานะการปิด
โอนของหลกัทรพัย์ โดยทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 (7)  จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจน
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่กองทุน หรอืไม่ปฏิบตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

 (8)  ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีห้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย
จากบรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิกองทุนนัน้  

 (9)  รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วย
ลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีด
โครงการ  ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผิด และค่าใชจ้่ายหรอื
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการได้ค านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรองความ
ถูกต้องแล้ว  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วาม
เหน็ชอบกรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น
แทนการช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องขอความเหน็ชอบจากผูดู้แล
ผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิีค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุ
จ าเป็นท าใหว้ธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่าง
เป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่น
ของกองทุนทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว้  

(12) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบ
ระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผูดู้แลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนั
นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิ้นรอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกดิเหตุทีต่้องเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชียงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝาก
ทรพัย์สนิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแล้ว และ
ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท า
การตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะ
รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิ และขอ้มูล
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการหรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต 

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที่ด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชน์
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รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อรบัรองความถูกต้องและ
ครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้
ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

และ/หรอื ทีบ่รษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรอืทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ทีบ่รษิทัจดัการจะแต่งตัง้ขึน้ 

  

  3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4306  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4475  

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

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่5476  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

 

  4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด  

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

  

 5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่ม ี

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื Standards of Qualifying CIS ก าหนด และ
หรอื Host regulator  

 

  6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)   จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึ่งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนหรอืใหค้ าแนะน า และต้องดูแลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทุนปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด รวมทัง้ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า  

(2)   ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด  

(3)   รบัเปิดบญัชเีพื่อซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ  
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(4)   แจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มูลหรอืเอกสารใด ๆ ที่
จ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้  

(5)   แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน  

(6)   รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้อง  

(7)   รบัช าระเงนิค่าจองซื้อหรอืค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

(8)   ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแล้ว ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(9)   ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน รวมถงึ
เอกสารอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  

(10) คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ  

(11)   จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกับกองทุนเปิด และรายละเอยีดเกี่ยวกับวธิกีารซื้อหรอืขายคนื
หน่วยลงทุน  

(12)  ชี้แจงขอ้มูลรายละเอยีดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกบักองทุนเปิด เช่น การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื 
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน  

(13)  ด าเนินการอื่นตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(14)  ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 

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

 

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

 

  9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี

แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รึกษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รึกษา
กองทุน เพื่อใหค้ าปรกึษาและค าแนะน าในด้านการลงทุนในต่างประเทศใหแ้ก่บรษิทัจดัการ (ถ้าม)ี เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการ
ของบรษิทัจดัการแต่ประการใด  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ที่
ปรกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 

หมายเหตุ (ทีป่รกึษากองทุน) : - 
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10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่ม ี

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

 ตามเงื่อนไข และวธิกีารทีร่ะบุในหวัขอ้ “วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

   ไม่ม ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

   ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิีการทีน่าย   
 ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

 ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอื  
 น าไปเป็นหลกัประกนัมไิด้ 

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบริษทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแก้ไข
วธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตาม
จ านวนทีถ่อือยู่  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบริษทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ  
 ช าระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"  

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

 การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดเพื่อการออม ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี เมื่อผูถ้อื  
 หน่วยลงทุนไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถ้วน  

13.8. อื่น ๆ :  

       ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
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การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

 - สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

 - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

 กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้  
 ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยต้องแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่าย
ทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว  

14.2.3 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน  

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้รบัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี 

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บริษทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่ริษทัจดัการได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะไม่น าทรพัย์สนิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิดงักล่าว
แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงนิคนื เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่ได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกับทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้  
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(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิ
ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด้  

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิ
ดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่าง
ทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม  

  16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ีชื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตรา
สารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บริษทัจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวม
ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

เงื่อนไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการ
รบัช าระหนี้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัย์สนิที่
ไดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บรษิทัจดัการ
อาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  

การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

  17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธิ
ใด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตาม
กฎหมายแล้ว ใหถ้อืว่าบริษทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี
ดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน  
 รวมหุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

  18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  

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

 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากขอ้จ ากัดดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัด
การถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนนอกจากจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้
ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนั :  

การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ในขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตาม
และไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยั
อ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวม
มปีระกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกันในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยี
ผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมติ
โดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบ
ต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

    การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ 
พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษิทั (ถ้าม)ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้
เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ม ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

   ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการปฏบิตัไิม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑ์ตามประกาศ  
 คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทีเ่กี่ยวขอ้งอนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผู้
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ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได ้ 

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

 (1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

 (2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็น
กองทุนรวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณา
ระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิด
ใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มี
ความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วย
ลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

 (3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ  
 ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขาย 
 คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสามและวรรคสีม่าใช้บงัคบัโดยอนุโลม 

  22.1.2 เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อ
ส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

  22.1.3 เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
จดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล 

                    22.1.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  

  22.1.5 ส านักงานก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ   
   ดงัต่อไปนี้  
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(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฏบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

22.1.6 ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ 

    22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอื
สัง่การใหบ้ริษทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1  

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิีการดงันี้  

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนได ้ 

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่
ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิ
กองทุนเปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1  

2. แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิีการดงันี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้อื 
หน่วยลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  
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ขอ้มูลทีแ่จง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ ต้องมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้  

(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นตามแนวทางทีก่ าหนดในขอ้ผูกพนัโดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย  

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น
อกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนื
หน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้  

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกัน  

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าว
บรษิทัจดัการต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการ
ของบรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิทัจดัการอื่น โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอืเป็นการแก้ไขโครงการ 
โดยบรษิทัจดัการจะยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงั
กองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อื
หน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วน
ดงันี้  

(1) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัทจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั  

(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าวบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถ
ด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการ
โอนยา้ยการลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ  

(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนินการตาม (3) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กิดเหตุการณ์ตามขอ้ 
22.1.1  

(5) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุน
รวมเพื่อการออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดย
ไม่ชกัช้า  

            เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนัน้  
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ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้องด าเนินการ
เพื่อเลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัใิน
เรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิ บริษทั
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขด้วย  

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชี้ชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึ้นก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชี้ชวน  

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบริษทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อน
หรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัย์สนิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท า
การอย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของ
กองทุนรวมและผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยูต่ามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรพัย์สนิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัย์สนิ
ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอื
เป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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