
 

 

 
 
 
 
 

• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรฐัอเมริกาและญี่ปุ่ น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่
กบัดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต ่ากว่าเงินทุน
เร่ิมแรกได้  

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความ
เสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนท่ีรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป และผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจใน
ความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนจากประสบการณ์การลงทุน และค านึงถึง
วตัถปุระสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุน
อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า
เงินลงทุนเร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่  เมือ่เห็นว่าการลงทุนในกองทุน
รวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความ
ถกูต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สับเปลี่ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบักฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอ่ืนทัง้
ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อ
สงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 
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เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 

มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 300,000,000 หน่วย 
มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 
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หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 
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กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่  1 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ 

ค าจ ากดัความ / ค านิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่ 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal Global Innovation Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ไม่ก าหนด  

1.7. อายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  ไม่ก าหนด 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืให้กบัผู้
ลงทุน โดยไม่น าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่ง
เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(ง) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบริษทัจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึง
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัิจดัตัง้กองทุนสิน้สุดลง
ในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

   2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ :  3,000,000,000.00 บาท  

      2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ต้น : 3,000,000,000.00 บาท 

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 
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บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษทั
จดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็น
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการซึ่งการเพิม่จ านวนเงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการ
ด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

2.3. มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ 10.0000 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : 10.0000 บาท 

ชนิดสะสมมูลค่า   : 10.0000 บาท     

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 10.0000 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 10.0000 บาท 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 10.0000 บาท 

2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ 1,000.00 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : 1,000.00 บาท 

ชนิดสะสมมูลค่า   : 1,000.00 บาท    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 1 บาท 

2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถัดไป : : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ 1,000.00 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : 1,000.00 บาท 

ชนิดสะสมมูลค่า   : 1,000.00 บาท    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : 1 บาท 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : 1 บาท 

2.8. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนบาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล  : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไม่ก าหนด 
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หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนหน่วย 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ ไม่ก าหนด 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล  : ไม่ก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ไม่ก าหนด 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ก าหนด 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กับผู้สัง่ซื้อ หรือ
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 
ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเว็บ
ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือ
บริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
บริษทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัท
จดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุน Exchange 
Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนและ/หรือหลักทรพัย์ของ
บริษัทที่มีการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รบัประโยชน์จากแนวโน้มนวตักรรม และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ และ/หรือการ
บรโิภค หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัประชากร และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
และ/หรอื ETF อื่นใดทีบ่ริษทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสม เพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดแีละเหมาะสมกบันโยบายการลงทุนของ
กองทุน    

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  กองทุนรวมตราสารทุน   

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 
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  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

 3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

 3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี :  

บรษิทัจดัการกู้ยมืเงนิในอตัราส่วนการกู้ยมืจะต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

 3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน 

3.6.1  วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า  : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน 

3.6.2  วธิกีารในการค านวณ Global Exposure limit  : Commitment approach 

อตัราส่วนการลงทุนใน Derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure)  ไม่เกนิ 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

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

3.9. ดชันีชี้วดั/อ้างองิ  

1. ดชันี MSCI World NETR USD Index ในสกุลเงิน USD ปรบัด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยน    
   เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุนประมาณ 85% 

2. ดัชนี MSCI World NETR USD Index ในสกุลเงิน USD ปรบัด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ  
   วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณ 15% 

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรียบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเหน็ควรและเหมาะสม ซึ่ง
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ชดัเจนถงึวนัทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการ
ลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได ้  

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัท
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของ
ตวัชี้วดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยข้อมูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

3.11  รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่างประเทศทีม่ีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลกัทรพัย์ของของบริษทัทีม่ีการท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือไดร้บั
ประโยชน์จากแนวโน้มนวตักรรม และ/หรอืเทคโนโลยใีหม่ และ/หรือการบรโิภค หรอืพฤตกิรรมของผู้บรโิภค และ/หรือ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประชากร และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่บริษัทจดัการเห็นว่า
เหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน โดย
บริษัทจดัการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีกองทุนละไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี้  ในการลงทุนในหน่วย ลงทุนของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามที่
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดหรอืให้
ความเหน็ชอบ  

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange 
Traded Fund  หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra และ/หรือตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสาร
หนี้ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ตราสารทางการเงนิ และ/หรอืหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น ทัง้ในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอนัดับความน่าเชื่อถือที่ได้รบัการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) 
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือในหลกัทรพัย์ 
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่ งหลกัทรพัย์ หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทิศทาง
ราคาหลกัทรพัย์ ทศิทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถงึค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง  เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วย หรอืท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด ้

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  และ
ตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้บัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจ
ลงทุนในหรอืมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่วัตราสารหรอืทีผู่ ้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุน
ได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้
ออกตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ (Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 
Fund) หรือลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งยงัคงมีนโยบายการลงทุนตราสารทุน โดยไม่ท าให้ระดับ
ความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทัง้นี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จ ัดการกองทุน โดยขึ้นกับ
สถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั ้น และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที่ www.principal.th 
และหรอืช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดงักล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะ 

ด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 
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เงื่อนไขอื่นๆ  

1. ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทาง มีการ
ลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 

(1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV ของ
กองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินสุทธิลดลงในลกัษณะดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้เหตุทีก่องทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สนิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรบัรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏบิตัิตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่มกีารเปิดเผยขอ้มูลของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

(4) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่
ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมีลกัษณะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์โดยครบถ้วนดงันี้ 

(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และใหห้มายความรวมถงึกองทุนที่มี
ลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น 

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

 2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพจิารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนทีล่งทุน (classes หรือ 
sub-classes) หรือขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนทีแ่ตกต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนนี้โดยขึน้อยู่กับดุลพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พิจารณา
เลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ และมี
คุณสมบตัิหน่วยลงทุนต่างประเทศเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็น 

ทรพัย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6  : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 
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3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของ
กองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่ีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรอืการ
คาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจาก
สาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือเกดิภาวะสงคราม 
เป็นต้น 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ม ีNet Exposure ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

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  

เป็นไปตามประกาศ 

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  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 
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ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

เป็นไปตามประกาศ 

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 าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด และไม่
ลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สนิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

  4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ม ี

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: 

     - ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 

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

เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
และไม่ต้องเสยีภาษีจากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-D) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถึงมี
สทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-A) :  

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

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-C) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/ สถาบนัที่บริษัทจัดการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบริษัทจดัการอี่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบันที่มีการให้บริการ
บรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถงึ ผู้ลงทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิัทจดัการประกาศ
เพิม่ในอนาคตเท่านัน้ 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GINNO-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่ง
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้
การบรหิารของบริษทัจดัการ รวมถึงกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่ริษทัจดัการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมประเภทผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และ
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษได ้โดยบริษัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 
และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

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  

     5.    การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก:  

   5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

         - บรษิทัจดัการ 

         - ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

         หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต 

   5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
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               สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6.   การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- Internet 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ.  

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

      ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- Internet 

วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ.  

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิจิของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า     : ไม่ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ไม่ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ไม่ม ี

หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุด
ตามช่วงเวลาที่บริษทัจดัการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชีทีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  
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2. การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

7.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บรษิทั
จดัการด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดย
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมีผลให้จ านวนหน่วยลงทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 
โดยจะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงินปันผลของหลักทรพัย์ที่
กองทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น 
(ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่ีอยู่ 
ณ ขณะนัน้  

บรษิัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทีม่ีรายชื่ออยู่ตาม
หลกัฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยบริษทัจดัการ
จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุน
นั ้นอาจจะต้องถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ด าเนินงานดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะน าเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวน
หน่วยลงทุนของ 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะไดร้บั  จะค านวณโดย
ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถัด
จากวนัทีบ่ริษทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิดบญัชี
กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชีกองทุน
ดงักล่าวใหผู้ ้ ถอืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิโดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดใ้หค้วามยนิยอมในการ
ด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวันท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัินัน้ เวน้แต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิัท
จดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการหรือนาย
ทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 
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4. บริษัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคืน
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนส าหรบั
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากได้รบัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอให้บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการตามที่
ก าหนด ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการก าหนด  เมื่อบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรอืเงนิที่ไดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวิธกีารและบุคคลที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว  และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับว่าการที่บริษัทจัดการ
ด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนใน“หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้ถอืหน่วยลงทุนให้ถือว่าตนไดร้บัเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  

และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน”มผีล
ใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และ
ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงต่อบริษทัจดัการเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ” หรือเอกสารอื่นที่บริษัท
จดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นบุคคล
ธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเข้าบญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิตบุิคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคล และหนังสือ บรคิณฑ์สนธิ 
ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธิทีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไดม้อบไว้กับบรษิัทจดัการแล้ว
ได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า 

ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
อาจท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ
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ชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิม่เตมิ (ถ้ามี)  หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเห็นของหน่วยงานผูม้อี านาจ 
โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และให้ถอืว่า 

การด าเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือ ว่าบริษัทจัดการ
ด าเนนิการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดของโครงการ  ทัง้นี้หากไม่มี
ค าสัง่ห้ามหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวให้กบัผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแทนได ้

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนปกติ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ม ี

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี

ชนิดสะสมมูลค่า     : ม ี    

ชนดิผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ    : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนได้ที่บรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทาง
อื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ทีบ่ริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหรือสามารถส่ง
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคืนพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากการรบัช าระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทุน(ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศของกองทุน (ถ้าม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทั
จดัการ 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี และ/
หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้าม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่า
กวา่มูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บริษทัจดัการไดร้บัการผ่อน
ผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต 
บรษิทัจดัการจะช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคา 

 ดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ  
 กองทุนต่างประเทศที่มีล ักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจ 
 ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่ งจะส่งผลกระทบต่อการช า ระราคา และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อน 
 ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืน 
 หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดย 
 บริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน  
 หรือโดยน าเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดที ่
 บริษัทจัดการยอมรับ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ 
 ถอืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

 โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท  
 จัดการจะจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
 หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  
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 หรือบริษัทจัดการจะด าเนินการให้มีการหักกลบหนี้กันให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย  
 ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบริษัท 
 จดัการ  

 ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการไม่  
 สามารถช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืน  
 ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษัท  
 จัดการเห็นสมควร ทัง้นี้  บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนเป็น 
 ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้  

 7.4.3 เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

  7.4.3.1. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบริษัทจดัการได้รบั
และไดท้ ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืน ทัง้นี้ผู้สัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน จะยกเลิกหรือเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่า
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์ที่
จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่ วงหน้ า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

7.4.3.2. บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้ว ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคืน
นัน้ ๆ เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบัการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะ
ยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถัดจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

7.4.3.3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สินอื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สินอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารที่
สมาคมก าหนด 

7.4.3.4. ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจยกเลกิค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดท้ายในการรบัเอกสารแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิัทจดัการ 

  7.4.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
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นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน ใหผู้้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วนัรบัซื้อคนื หรือโดยให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบริษัท
จดัการได้รบัการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่ง
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและ
ราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผอ่นผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา  หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่ง และหรือกรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ 
“การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจาก
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทีท่ี่ท าการทุกแห่ง
ของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน   
 โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุก 
 แห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย 
 หน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

   2. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เช่น การเพิม่เตมิ
วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ ธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถ้าม)ี 

- บรกิารซื้อหน่วยลงทุนทางโทรศพัท์ (ถ้าม)ี 

- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เติมในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

   3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขาย
คนืหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือระงบั เปลี่ยนแปลง หรือ
เลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทัจดัการ
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จะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรอืกรณี
จ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

4. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจริง และเอกสารทัง้หมดให้บริษทัจดัการ
ภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้ด าเนินการตาม
ค าสัง่ขายคืนทางโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน 
หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารตัวจริงไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืโดยไม่ต้องแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บริษัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ” “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี 

7.  ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจาก
มกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการซื้อขายทรพัย์สินทีก่องทุนรวมไปลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้
เพยีงเท่าที่มคีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืข้อ
ผกูพนัแล้ว 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  

ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น. 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศทีเ่กี่ยวข้องกบัการลงทุน (ถ้ามี) และวนัท าการทีบ่รษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระ
ค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ทีล่งทุน (ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ้าม)ี 

      7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัจดัการใหท้ราบ 
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2  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้ามี) 

      8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

  วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

           สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

   9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้
ไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้

 10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีม่ีค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงินจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลา
ปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 
ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง  

(3) มคี าสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารบัซื้อคืนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอตัรา
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
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10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิีการ
ใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรบัรองข้อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

 11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1 บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื  
 ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
 ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งต้องไม่เกนิกว่ากรณีดงัต่อไปนี้   

 (1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน แก่  
 ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

           (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสี่วนเกี่ยวขอ้งกับการกระท าดงัต่อไปนี้  

 1. การกระท าทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนัและ  
  ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

 2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรอื  

 3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม 
     กฎหมาย  

 (ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกับ  
 ลูกคา้ได้ในสาระส าคญั  

 (2) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ  
 จดัการอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนได้ 
 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความเพยีงพอของ 
 เงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

(3) อยู่ระหว่างด าเนินการเลกิกองทุนตามขอ้ 22.1 ในส่วนขอ้ผูกพนั 

11.2 ก าหนดให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้  
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(ก) ตลาดหลกัทรพัย์ไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกติ 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อนัเนื่องจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 
ทัง้นี้ การระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกนิกว่า 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.  ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.  ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

3.  มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมในกรณีทีม่กีารระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
โดยทนัท ีทัง้นี้ หากเป็นการระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 วนัท าการ ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจพจิารณาสัง่การใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุม้ครองประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมหรอืเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกจิการจดัการกองทุนรวม  

(ค) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิในต่างประเทศ และมเีหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้เกดิขึน้ 
ซึ่งก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 

1.  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

2.  มเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงนิ
ออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิ 

3.  มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกต ิซึ่ง
เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแล้ว 

11.3  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบั    ซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุน
ทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบ
โดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (2) หรอืขอ้ 11.2 เกนิ 1 วนัท าการ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 
ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  
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(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบัค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิีการใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.4 บรษิทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้วหรอืหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน 
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่ง
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการสามารถเรยีกเก็บไดจ้รงิในวนัท าการขายทีบ่รษิทัจดัการท ารายการ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
ท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการ
ด าเนินการ 

• บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรือช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถ
คนืเงนิคา่สัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณา
จ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้
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• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดย
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็
ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชีกองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใดๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามทีบ่ริษทัจดัการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนั
ด าเนินการทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้
ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ 
หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที 

• ในกรณีที่การช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคาร
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้
และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็
หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บริษทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนื ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได้ 

• กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน 
และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่
สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขาย
หน่วยลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนั
และเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/
หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บ
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารที่บรษิทัจดัการก าหนด 
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• บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่
สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กิดความเสีย่งทางกฎหมาย 
หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง 
หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการ
จะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการ
ทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 เป็นไปตามประกาศ 

13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

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

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย 

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่จ่าย     

ชนดิจ่ายเงนิปันผล  : จ่าย    

ชนิดสะสมมูลค่า  : ไม่จ่าย    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม           : ไม่จ่าย 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่จ่าย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :  

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่
บริษัทจดัการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี และการ
จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในงวดทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้  
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2. ในกรณีที่เงินปันผลที่จะจ่ายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ มีจ านวนน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 
บรษิัทจดัการอาจงดจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวได ้โดยหากกองทุนมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลมากกว่า 1 ครัง้ในรอบ
ปีบัญชี ให้น ายอดเงินปันผลที่ค านวณได้ไปรวมค านวณกับการจ่ายเงินปันผลในครัง้ต่อไปของรอบปีบญัชี
เดยีวกนั 

3. การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะถือปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด และ
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะพิจารณาแก้ไขเพิม่เติมรายละเอียดโครงการทีเ่กี่ยวข้องกบัการจ่ายเงนิปันผล เพื่อ
ไม่ให้ขดัแยง้กับกฎหมายหรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้งทีม่ีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผลของกองทุน
ในอนาคต 

14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และ ขอ้จ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาให้มกีารจ่ายเงนิปันผล บรษิัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางทีผู่ ้ลงทุนทัว่ไปสามารถทราบได ้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบนั 

(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ถอืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อได้รบัการรอ้งขอ 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

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

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด  

ไม่เกนิรอ้ยละ 6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 6.22   
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 6.22   
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 6.22   
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิละ 6.22   
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 6.22   
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกินละ 6.22   
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุน
นี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถ้าม)ี 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

           รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.2.2.  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

           รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
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กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมขา้งต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจรงิ เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกันไวแ้ล้ว 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูล ค่าทรัพย์สินทั ้งสิ้นหักด้วยมูล ค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี
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15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอ
อนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม หรือ
ค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทุนจดทะเบยีน เป็นต้น ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด
สมัมนาเผยแพร่ขอ้มลูเกี่ยวกับกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่อง
กบักองทุน และค่าใชจ้่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 1.07 
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธถิวัเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ 

3.  ค่าใชจ้า่ยทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

3.1   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่า
นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการ
เบิกเอกสารสิทธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรพัย์และหรือ
ทรพัย์สนินัน้ได ้ 

3.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบญัชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดท า
รายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

3.3  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลิต 
และน าส่งค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตัวอย่างลายมือชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยัน ใบเสร็จรบัเงิน ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วย
ลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ช้เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลิตเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

3.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผูถ้ือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน การ
แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

3.5  ค่าใช้จ่ายในการจดัท า ผลิต และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงาน
เกี่ยวกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
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หรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ของกองทุน  

3.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการและการด าเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

3.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

3.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรพัย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล 
เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมาย
เพื่อรกัษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที่เกดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมิน
ราคา ค่าภาษีอากร ประกนัภยั  

3.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใช้บรกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา
แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

3.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ
ของกองทุน  

3.12    ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชห้รอือ้างองิดชันีหลกัทรพัย์ เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื
เครื่องหมายบริการของตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชันี 
(Index Provider) 

4.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุน 
ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัย์สินอื่นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงินหรือทรพัย์สิน หรือไม่น าเช็คไปขึน้เงินจากธนาคาร เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบริษัท
จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การ
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ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึง
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมี
สญัญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจ าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ 

14. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In): ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทนุ 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out):  

กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะต้อง
ช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์จะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกันไวแ้ล้ว 

3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถ้าม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 
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4.   บริษทัจดัการอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน   
  กรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ ให ้
  เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกตขิองบริษทัจดัการหรอืนายทะเบียน หรอืให ้  
  ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น   
  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรบัรองสิทธิ หนังสือรบัรองการ 
  โอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู ้
  ลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอตัราที่บริษัทจดัการหรือนายทะเบยีนหน่วย 
  ลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

5.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วย 
  ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน และ/หรือแต่ละรายในอตัราไม่ 
  เท่ากัน โดยบริษทัจดัการจะแจ้งให้ทราบโดยติดประกาศรายละเอยีดการดงักล่าวที่ที่ ท าการทุก 
  แห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
  และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการไม่น้อยกว่า 7 วนั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน/ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรพัย์เมื่อมีการซื้อขายสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) กบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามเงื่อนไขที่
บริษทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ทัง้นี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน      
ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทาง
เวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง 

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้าน
บาท หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  
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4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ต้องเป็นอตัรารอ้ยละทีไ่ม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่บรษิทัจดัการ
เรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของ
หน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บรษิัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่แสดง
ไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มูลค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินหรือมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมเท่านัน้  

 15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบ
อย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวิธกีารที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนไดร้บัทราบข้อมูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น  

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้ือว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ตามทีร่ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  

2.1 ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

   2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามทีร่ะบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  

(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  
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(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ใหบ้รษิัทจดัการแจ้งใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 
15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยดงักล่าว 

15.6.  หมายเหตุ:  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หัวข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษี
อื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว (ถ้าม)ี  

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

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

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

16.2.  เงื่อนไขพเิศษ :  

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล 

1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  

1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั  

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

อนึ่ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
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สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงิน
บาท 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใิชอ้ตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างอิง
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter 
ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใดที่
มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอ้างองิได ้เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท 
โดยอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจะต้องเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

ในกรณีที่วนัท าการในประเทศไทยตรงกับวนัหยุดท าการในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ บรษิัทจดัการจะใช้ราคาหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิล่าสุดทีม่ีในการค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีบ่รษิทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัเป็นอย่างอื่น 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธโิดยรวมของกองทุน และปันส่วน
ให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของวนัก่อนหน้าของหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้
ทัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธหิลงั
หกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

ตวัอย่างที ่1 การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สินที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิด
สะสมมูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 4.ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 6.ชนิดผูล้งทุนพิเศษ 
(ยงัไม่เปิดบรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสม

มูลค่า 
ชนิดจ่ายปันผล 

(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้
ลงทุนกลุ่ม 
(ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิี่จ าหน่ายได ้
หลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้าม)ี 

 300,000.00  300,000.00  -     -    -     -       -    

ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 15,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000 

15,000.00  15,000.00   -     -     -     -     -    

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 315,000.00  315,000.00  -     -     -     -     -    
รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)              
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- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%  (9.23) (9.23) -    -    -     -     -    
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321% (0.28)  (0.28) -    -     -     -     -    
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107% (0.92) (0.92) -      -     -     -     -    
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)   314,989.57  314,989.57  -    -     -     -     -    

จ านวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 30,000.0000  30,000.0000   -      -     -     -     -    
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 10.4996  10.4996  -    -     -     -     -    

วนัต่อมา ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า  314,989.57   314,989.57  -    -     -     -     -    
ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า         -     -    
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 500,000.00  500,000.00  -    -     -     -     -     

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

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 804,989.57   804,989.57    -      -     -     -     -    
ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 40,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000 

 40,000.00  40,000.00                              
-    

                            
-    

 -     -     -    
 

มูลคา่ทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  844,989.57   844,989.57  -    -     -     -     -     

รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)         -     -     -     

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

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

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

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 844,961.58  844,961.58  -    -     -     -     -     

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  30,000.0000  30,000.0000  -    -     -     -     -     

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

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

 -     -     -    
 

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

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.0210  11.0210  -        -     -     -     -     

ตวัอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และ
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ในวนัก่อนหน้า 

โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 500,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ จ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จ านวน 150,000 บาท และสมมติมีผลประโยชน์
เกดิขึน้วนันี้จ านวน 200,000 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสม

มูลค่า 
ชนิดจ่ายปัน

ผล 
ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า  844,961.58   844,961.58    -    -     -      -       -    

ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า               
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 3,450,000.00  -    500,000.00  600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  150,000.00  
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน   (40,000.00) (40,000.00) -      -    -    -    -    
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน 4,254,961.58   804,961.58  500,000.00  600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  150,000.00  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่  37 

ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 200,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า = 804,961.58 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดจ่ายปันผล   = 500,000 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 600,000 / 
4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั = 1,000,000 / 4,254,961.58 x 
200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,254,961.58 x 200,000 
- ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ = 150,000 / 4,254,961.58 x 200,000 

200,000.00  37,836.37   23,501.97  28,202.37  47,003.95  56,404.75  7,050.59  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  4,454,961.58   842,797.95  523,501.97  628,202.37  1,047,003.95  ,256,404.75   157,050.59  
รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุนพเิศษ) 

 (126.00) (24.71)  (15.35) (18.42)  (30.69)  (36.83) -    

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%   (3.91) (0.74)  (0.46) (0.55)  (0.92) (1.10)  (0.14) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%   (13.05) (2.47) (1.53)  (1.84) (3.07) (3.68) (0.46) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 4,454,818.62   842,770.03   523,484.63    628,181.56  1,046,969.27  1,256,363.14   157,049.99  
จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  76,667.9910  76,667.9910  -    -    -    -      -    
- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น  313,035.9037   -    45,367.5223   54,441.0267   90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  
- หน่วยลงทุนลดลง  (3,629.4347) (3,629.4347) -    -    -       -    -    
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 386,074.4600  73,038.5563  45,367.5223  54,441.0267  90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 11.5387  11.5387  11.5387  11.5387  11.5387  11.5387   11.5390  

ตวัอย่างที ่3 

มีรายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จ านวน 150,000 บาท ในวันก่อนหน้า และสมมติมีผลประโยชน์เกิดขึ้นวันนี้จ านวน 
280,000 บาท 

สมมติมกีารจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิในแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัหิน่วยละ 0.15 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสม

มูลค่า 
ชนิดจ่ายปัน

ผล 
ชนิดขายคนื
หน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั 

ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม 

ชนิดผู้ลงทุน
พเิศษ 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า  4,454,818.62   842,770.03  523,484.63   628,181.56  1,046,969.27  1,256,363.14  157,049.99  
ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า               
- รายการซื้อหน่วยลงทุน 1,370,000.00   120,000.00   500,000.00  100,000.00  500,000.00    150,000.00  
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (200,000.00)         (200,000.00)   
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทุน  5,624,818.62   962,770.03  1,023,484.63  28,181.56   1,546,969.27   1,056,363.14   307,049.99  
ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 280,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า  = 962,770.03 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดจ่ายปันผล  = 1,023,484.63 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  = 728,181.56 / 5,624,818.62 
x 280,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั   = 1,546,969.27 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   = 1,056,363.14 / 5,624,818.62 x 280,000 
- ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ   = 307,049.99 / 5,624,818.62 x 280,000 

  280,000.00  47,926.10  50,948.43   36,248.43  77,007.17   52,585.11  15,284.76  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  5,904,818.62  1,010,696.13  1,074,433.06  764,429.99  1,623,976.44  1,108,948.25  322,334.75  
จ่ายเงนิปันผล 0.15 บาทต่อหน่วย               
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- ชนิดจ่ายปันผล = 88,699.5845 x 0.15  (13,304.94)    (13,304.94)         
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  5,891,513.68  1,010,696.13  1,061,128.12  764,429.99  1,623,976.44   1,108,948.25  322,334.75  
รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุนพเิศษ) 

(163.27)   (29.63)  (31.11) (22.41) (47.61) (32.51) -    

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%  (5.18)  (0.89) (0.93)  (0.67) (1.43) (0.98) (0.28) 
- คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%  (17.26) (2.96) (3.11)  (2.24)  (4.76)  (3.25)  (0.94) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV)  5,891,327.97  1,010,662.65  1,061,092.97  764,404.67   1,623,922.64  1,108,911.51    322,333.53  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  386,074.4600  
 

73,038.5563  
 

45,367.5223  
54,441.0267  90,735.0446  108,882.0535  13,610.2566  

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น 118,729.5124  10,399.6949  43,332.0622   8,666.4124  43,332.0622   -    12,999.2807  
- หน่วยลงทุนลดลง (17,332.9751) -    -     -      -     (17,332.9751)   -    
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 487,470.9973  83,438.2512  88,699.5845  63,107.4391  134,067.1068  91,549.0784  26,609.5373  
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.0854  12.1127  11.9627   12.1127   12.1127  12.1127   12.1134  

วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท ของวนัก่อนหน้า  
และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึ้นวนันี้ 250,000 บาท 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัก่อนหน้า 5,891,327.97  1,010,662.65  1,061,092.97   764,404.67  1,623,922.64  1,108,911.51  322,333.53  

ปรบัปรงุเพิม่-ลดมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัท าการก่อนหน้า               
- รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 63,107.4391 x 0.15  (9,466.12) -    -    (9,466.12) -    -      -    
- รายการซื้อหน่วยลงทุน  -    -    -    -    -    -      -    
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน  -    -    -    -    -    -      -  

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิก่อนหกัค่าใชจ่้ายของกองทุน 5,881,861.85  1,010,662.65  1,061,092.97   754,938.55   1,623,922.64  1,108,911.51    322,333.53  

ผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น จ านวน 250,000 บาท 
วธิคิดิการปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมูลค่า  = 1,010,662.65 / 5,881,861.85 x 250,000 
- ชนิดจ่ายปันผล  = 1,061,092.97 / 5,881,861.85 x 250,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ = 754,938.55 / 5,881,861.85 x 
250,000 
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบนั  = 1,623,922.64 / 5,881,861.85 x 250,000 
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม = 1,108,911.51 / 5,881,861.85 x 250,000 
- ชนิดผู้ลงทุนพเิศษ  = 322,333.53 / 5,881,861.85 x 250,000 

 250,000.00   42,956.75      45,100.22  32,087.57      69,022.46  47,132.68     13,700.32  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธกิอ่นหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  6,131,861.85  1,053,619.40  1,106,193.19  787,026.12  1,692,945.10  1,156,044.19  336,033.85  

รายการค่าใช้จา่ยของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07% 
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดัการ เฉพาะชนิดผู้ลงทุนพเิศษ) 

(169.91)  (30.89) (32.43)  (23.07) (49.63) (33.89)   -    

- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%   (5.40)  (0.93)  (0.97) (0.69) (1.49) (1.02)  (0.30) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%  (17.98) (3.09)   (3.24) (2.31) (4.96)  (3.39)  (0.99) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (NAV) 6,131,668.56  1,053,584.49  1,106,156.55  787,000.05  1,692,889.02   1,156,005.89   336,032.56  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  487,470.9973  83,438.2512  88,699.5845  63,107.4391  134,067.1068   91,549.0784  26,609.5373  

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึ้น -               
- หน่วยลงทุนลดลง (781.5037)     (781.5037)       

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอื (หน่วย) 486,689.4936   83,438.2512  88,699.5845  62,325.9354  134,067.1068  91,549.0784  26,609.5373  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย) 12.5987   12.6271   12.4708  12.6271  12.6271  12.6271  12.6282  

 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

2.  บริษทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  
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(2.1)  ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการ ยกเว้นใน
กรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มูลโดยไม่ชกัช้า 

(2.2)  ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วันท าการ ทัง้นี้ ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้
บริษัทจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเว้นในกรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขาย
หลกัทรพัย์ปิดท าการ บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มูลโดยไม่ชกัชา้ 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายใน 3 วนัท าการถัดไป ยกเวน้ในกรณีทีต่ลาดหลกัทรพัย์
ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขาย
หลกัทรพัย์ปิดท าการ บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิ้นวนัท าการถัดจากวนัที่ไดร้บัข้อมูลโดยไม่
ชกัชา้ 

(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้น
โดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิทัจดัการจะ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการถดัไปกไ็ดเ้วน้แต่กรณีทีก่องทุน
ที่ลงทุนมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บริษัทจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

 ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(2)  ด าเนินการดว้ยวิธกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิัทจดัการ
จะประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนเพื่อผู้
ลงทุนประเภทสถาบนั บริษทัจดัการอาจด าเนินการโดยวิธกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบขอ้มูล
ดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได ้
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จ ัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติดประกาศที่บริษัท
จดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัช้า 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และ
ถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิี การปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

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

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 
ทิ้ง  

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

    4.  กองทุนรวมใดทีม่กีารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ต่อส านักงานก.ล.ต.ได ้

    5.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 2  

(5.1)  กรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อขายคืน
หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

(5.2)  กรณีทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเว้น
ตามระยะเวลาดงันี้  

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

(ข)  การประกาศมูล ค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตั ้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

เงื่อนไขพิเศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม
กรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน 
และ/หรอืกองทุนทีล่งทุน และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนทีล่งทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว  
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2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึน้  

2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุน
รวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

              3. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ด้รบัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทนุ :  

เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือ
ว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะ
จดัท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วันที่พบว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บรษิัทจดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการ
อย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 

(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

ในกรณีที่สาเหตุที่ท าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ลงทุนครัง้ต่อไป ใหแ้ก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง  
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2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคา
หน่วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัที่พบมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท า
การถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนั ้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 

(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้ีส าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ที่มีการแก้ไขราคาตาม 
(2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูล ค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

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

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของ
บรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมีมูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่ีการจ่ายเงนิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้  

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

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  

17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2.  ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : ฝ่ายบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย์ (ธล.) ชัน้ 19 

1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

โทรศพัท์ : (02) 470 5920 โทรสาร : (02) 470 1996 

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5.  ทีป่รกึษา : ไม่มี 

อย่างไรกต็าม บริษทัจดัการอาจท าการแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รึกษากองทุนใหเ้ป็นที่
ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยทีป่รกึษากองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบริษทัจดัการแต่ประการใด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ที่ปรึกษากองทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือ
ยกเลกิการแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6.  ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชย์เจรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาววนัด ีเอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นายเกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 

ทีอ่ยู่ บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ชัน่ 18A เลขท ี 503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่31 มกราคม 

18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 31 มกราคม 2563 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุน
รวม  

19.  การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1  การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ใหด้ าเนินการใดอนั
เป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญัต้องได้รบัมติโดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้น
แต่กรณีที่กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติ ผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมติเสียง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสียงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดนัน้  

ในการด าเนินการและบริหารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
โครงการจดัการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีม่ีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น ไดแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิม่เติม ประกาศ 
ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  

 19.2  หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

1. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิีการขอมติผูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี
จ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
หากปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 
55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  
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2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธจีดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้  

3. ใหบ้รษิัทจดัการแจง้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิีจดัการใหส้ านักงานทราบรวมทัง้แจ้ง
ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะที่ผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนั
นับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงข้างมาก เว้น
แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น  เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่ีการช าระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงินใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ได้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็น
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการ
จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ  

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
เดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ  

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สทิธิ หน้าที่ และความรบัผิดชอบของผู้ประกัน หรือการ
แก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  

5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เติมดงัต่อไปนี้
ดว้ย 

(1) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสียงข้างมากหรือมติพเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ไดร้บั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมติเสียง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ีผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

6. ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่เกิน
รอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัราดงักล่าว แล้วแต่
กรณี ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แล
ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 
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 7. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบ
แทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกับ
นโยบายการลงทุน  

(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิ
ส าหรบัการการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึ
ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

    8. การแก้ไขเพิม่เติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวม
ยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดั
ไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อ
ส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว  

(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 

9. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน
รวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบที่
จดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมให้
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียม
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิห้
บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 

เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะด าเนินการ
พจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 

การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 

19.3 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  

2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
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19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวนัที่บริษัท
จดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีง
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษิัท
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ให้ถอืวา่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ  

มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ใหถ้ือว่ามตนิัน้
เสยีไป ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติเพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้อง
ไดร้บัมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด  

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รบัมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแล้ว บรษิทัจดัการ
จะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด
ในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  

 20. ข้อก าหนดอื่นๆ :  

1.  ในกรณีที่บริษทัจดัการมีเหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิัทจดัการอาจกู้ยืม
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  
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(3)  อตัราส่วนของการกู้ยืมเงินหรือการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

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

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมือชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

3.1 การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของ
บริษัทจดัการกองทุนรวมเดียวกนั โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

(1)กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสีย่ง
ของการลงทุน (risk spectrum) เดียวกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการ
แต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว  

(2)กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสีย่ง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษทัจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติพเิศษของโครงการแต่
ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับ
กองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิัทจดัการจะขอ
มติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รบัโอนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการ
กองทุนเปิดด้วย และหากได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรค
หนึ่ง ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการ
กองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้ โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
การก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม”  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนั
ประชุม หรือส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบั
หนังสือแจ้งมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

  (3)สถานการณ์ลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง
จะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด และ
ผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  
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  (4)สรุปประเดน็เปรยีบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่
จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภทและวตัถุประสงค์ของ
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเก็บจากผูซ้ื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

 (5)ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

 (6)สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน  

 (7)รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวม
ใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (8)การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี  

 (9)ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดงักล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี  

               (10)ขอ้ดแีละขอ้เสียหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย  
                    ลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

3.2 ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่าร
ควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้บริษทัจดัการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้  

3.3 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวันที่มีการควบรวม
กองทุน บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไว้แล้ว หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ และจดัให้มกีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ สถานทีต่ิดต่อทุก
แห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานการณ์ลงทุนของวนัท าการสุดท้าย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจัดให้มีรายงานดงักล่าวไว้ ณ  ที่ท าการของ
บริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพื่อให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น  บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรบัผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ
เห็นชอบจากส านักงาน หรอื ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่บริษัท
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร
บริษัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ 
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บริษัทจดัการจะเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู่   

6. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (soft commission) 

1 บริษัทจัดการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้  “หลัก
ปฏิบตัิในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
หรือบริษัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลักทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ทัง้นี้ บริษัท
จดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์
ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2  ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

 7.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บริษทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุนผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลใหใ้นรูปแบบขอ้มูล
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนครบถ้วนแล้ว 
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

 8. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กับ 

1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรบัข้อมูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน
เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนที่ใชต้ัวแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าว ตามข้อ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มีลกัษณะ
ดงักล่าวขา้งต้น 

 9.  ในกรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุน ไม่มภูีมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะ
อ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

10. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้ับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถงึบุคคล 

ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่ งมีถิ่นที่ อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรอืมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาติอเมริกนัและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลลูกค้าเพื่อ
หาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รับ
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่ งจะเริ่มต้นตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วม
ผูกพันตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ร ับฝาก
ทรพัย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อน
ช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผู้รบัฝากทรพัย์สิน 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทุนรวมหรอืบริษทัจดัการ ซึ่งอาจ
ท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสทิธิภาพ 
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รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนั บสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จงึเข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได ้
บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการ
น าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงินปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ทีม่ีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กับบริษทัจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2)   ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือ
การให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา 
หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มกีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)   ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องขา้งต้น ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผู้ถอืหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งขา้งต้น 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่  54 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมิใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิด
บญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนิ นการตามที่บริษัท
จดัการได้สงวนสิทธิไว้ขา้งต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่น
ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

 12. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี้ การซื้อขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติอาจมขีอ้ก าหนด และวธิปีฏิบตัทิีแ่ตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพยีง
อย่างเดยีว ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุนจงึควรศกึษารายละเอยีดในเอกสารประกอบการขาย
ของกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  

บรษิัทประกันชีวิตเป็นตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซื้อ
ขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริง
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติมีหน้าที่ต้องติดต่อเพื่อรบั
หน่วยลงทุน หรอืรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายนืยนัการท ารายการต่างๆ จากบรษิัทประกัน
ชวีติโดยตรง  

อนึ่ง บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชวีิต รวมถึงการให้บรกิารอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรอื ผู้ลงทุนที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการดังกล่าว บริษัท
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศทีท่ าการของบรษิทัจดัการและ/หรอืบรษิทัประกนัชวีติและ/
หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดย
ตดิประกาศที่ท าการของบริษัทจดัการและ/หรอืบรษิัทประกนัชีวิต และ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ 
และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบภายใน 15 วนั  

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตดงัต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยถือ
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรอืผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนแล้ว 

ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ านักงานก าหนด  

1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือใน
บญัช ีขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ
ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติมขี้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืน
กรมธรรม์ สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
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ชวีติ จึงมีขอ้ก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วย
ลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้
ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end 
Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 

ผูล้งทุนที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน จึงต้องศึกษาข้อก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน และ/หรอืเอกสารประกอบการขายทีจ่ดัท าโดยบรษิทัประกนัชวีติ 

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทประกัน
ชวีติ หรอืตัวแทนทีบ่รษิทัประกันชวีิตก าหนด (ถ้ามี) โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธกีารทีแ่ต่ละบริษทัประกัน
ชวีิตก าหนด ทัง้นี้ บริษัทประกนัชีวติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วนัและเวลาท าการในการ
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน วธิีการในการสัง่ซื้อ วิธกีารช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือ
เอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิครบถ้วนจากบรษิทัประกนัชวีติแล้ว  

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ บรษิทัจดัการ หรอืบรษิทัประกนัชีวติอาจปฏเิสธ
ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเข้าข่ายการท าธุรกรรมที่มีเหตุอนั
ควรเชื่อไดว้่ามีความเกี่ยวข้องหรอือาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงนิและ/หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ตามพระราชบญัญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย รวมถึงกฎหมายฉบบัอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืเขา้ข่ายบุคคลที่บริษัทประกัน
ชวีติสงวนสทิธใินการพจิารณารบัประกนั หรอืการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน 
ผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืต่อชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ หรอืบริษัทประกันชวีิต 
รวมถึงกรณีที่ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเข้าข่ายเป็นการท าธุรกรรมที่ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมาย
หรอืความสงบเรยีบร้อยของประชาชนหรืออยู่ภายใต้ค าสัง่หา้มการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีทีผู่ล้งทุน
ไม่ผ่านหลกัเกณฑ์การรบัประกนัของบรษิทัประกนัชีวติ 

3. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัประกนัชวีติหรอืตวัแทนทีบ่รษิทัประกันชวีติก าหนด (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชีวติอาจก าหนดมูลค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน เงื่อนไข
ในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วธิีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมตามทีร่ะบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนได้รบัจากบริษัท
ประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่
ขายคืนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงับริษัทจดัการแล้ว โดย
บรษิัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผู้ถือกรมธรรม์จนครบถ้วน ก่อนส่งค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุนมายงับรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืน
หน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใชแ้บบฟอร์มของบรษิัทประกนัชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่าและ
เงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์  
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บริษทัจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตัวแทนของผู้ถอืกรมธรรม์ประกันชวีิตควบ
หน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน) ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บรษิัทประกันชีวติมีหน้าที่ต้องช าระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบัจากบริษัทจดัการให้แก่ผู้ถอืกรมธรรม์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที่มีล ักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยวิธีการรบัค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไป
ตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีติควบหน่วยลงทุน  

3.2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บรษิัทประกนัชีวติ อาจมขี้อตกลงกบัผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตทีจ่ะด าเนินการ
ส่งค าสัง่ซื้อ / ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมตัหิรอืตามเงื่อนไขใดๆทุกเดอืน และ/หรอืด าเนินการ
น าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆที่บริษัทประกันชีวิตเรียกเก็บเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซื้อ/ขายคนืหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ใดๆ เกี่ยวกับการดงักล่าวในแต่
ละครัง้โดยบริษทัประกันชวีิต ถอืว่าบริษทัประกนัชวีิตไดร้บัมอบอ านาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกนัชีวติใหส้่งค าสัง่ดงักล่าวมายงับริษทัจดัการเรียบรอ้ยแล้ว โดยบริษทัประกันชวีติอาจจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตาม
ช่องทางทีบ่รษิัทประกนัชวีติจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตามรูปแบบและเงื่อนไขทีบ่รษิัท
ประกนัชวีติตกลงกบัลูกคา้  

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีที่ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่บรษิทัประกนัชีวติ ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บริษทัประกันชีวติจะเป็นผู้ออกและจดัส่งหนังสือยนืยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ (2) และการ
ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนภายใน 
10 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

5. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบรษิทัประกันชวีติ ตามจ านวนขัน้ต ่า จ านวนเงิน
คงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มที่บรษิทัประกนัชวีติก าหนด  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท ารายการผ่านบริษัท
ประกนัชวีติ การสบัเปลี่ยนการถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที่บรษิทัประกนัชวีติขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) 
ให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวติและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดย
บรษิทัประกนัชีวติจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการ
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รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อให้
เกดิรายการดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รูปแบบสรุปไดด้งันี้  

(1) การสบัเปลี่ยนกองทุน คอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่ง
หรอืหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  

(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้
ล่วงหน้าให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอกีกอง
หนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไป
กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนโดยอตัโนมตัิตามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบสามเดอืน 
เป็นต้น โดยใหม้สีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัท
ประกนัชวีติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืกรณีทีย่กเลกิตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไวใ้นกรมธรรม์  

บริษัทประกันชวีิตจะเป็นผูจ้ ัดส่งหนังสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 
10 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตั ิบริษทัประกนัชีวติ จะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัค าสัง่ครัง้แรก หรอื สรุปส่ง
เป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทาง
โทรศพัท์ตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกนัชีวิตได้ทุกวนัและเวลาท าการที่
บริษทัประกนัชีวติก าหนด ทัง้นี้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกบักองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน 
(การช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเตมิพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) 
การสับเปลี่ยนกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมตัิได้โดยส่งค าสัง่ตาม
แบบฟอร์มและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนมีสทิธติ่างๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทัว่ไปที่
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลี่ยนมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น   
    หลกัประกนั  

3. ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธใินฐานะผู้เอาประกนัภัยจากบรษิัทประกันชวีิต รวมถงึผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถยกเลิก
การท า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนด โดยบริษัทประกันชีวติจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการในส่วนของการ
ลงทุนในหน่วยลงทุน  

4. สิทธิในการขอรบัหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบรษิัทประกันชีวติ หรอืตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ (ถ้าม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชีวติก าหนด  
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5. สทิธิในการไดร้บัทราบจากบรษิัทประกันชีวติ ถึงรายชื่อของบริษทัจดัการทุกแห่งทีร่บัจดัการกองทุนรวมควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  

6. สิทธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต 
รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจ าตวัของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติที่บริษทัประกันชีวิต
ก าหนด 

7.  สิทธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับ
ค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธบิายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุน
ในหน่วยลงทุน  

8.  สทิธใินการได้รบัทราบขอ้เท็จจริงที่มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือ
ต่อการตัดสนิใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการ
ควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สทิธใินการไดร้บัทราบข้อมูลจากบรษิัทประกนัชีวติเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือผลตอบแทนทีต่ัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติอาจไดร้บัจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้
การซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น  

10. เงื่อนไขหรือสทิธิในการรบับรกิารจากบริษทัจดัการของผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิตอาจไม่เท่า
เทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สิทธิในการรบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิหน่วยลงทุน (Fund 
Book) ของบริษัทจดัการ และการได้รบัข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบัจากบริษัทจัดการโดยตรง 
รวมถึงการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่สามารถท ารายการผ่านช่องทางปกติอื่นๆของ
บรษิัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษทัประกนัชวีิตที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกนัชวีิต
ควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิัทประกนัชวีติจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของผู้ถอืหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวติในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบรษิัท
ประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จรงิของผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผูต้ิดต่อในการ
ยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุนในกรณีซื้อ และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืน
หน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิต โดยตรงตามวิธีการที่บรษิัทประกันชวีิตแต่ละ
แห่งก าหนด  

11. นอกจากนี้ สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และขอ้ก าหนดของบรษิทัประกนัชวีติที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติ ต้องศึกษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุนและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง
เพิม่เตมิ  

8. การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

1. การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน รายงานประจ าปีของกองทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน หลงัจากทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการ  

2. รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีิต อาจตดิต่อบรษิทัประกนัชีวติเพื่อใหจ้ดัส่งรายงานแสดงฐานะการถือ
หน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 
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  13. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงขอ้มูลการลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนัใน 1. หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั    
       และ 2. หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21. การด าเนินการกรณีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบรษิทัจดัการกองทุน
รวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

 22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจัดการกองทุนรวมไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือ
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับริษทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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        แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ิทธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 
 

- ไม่ม ี- 
           

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

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชัน่ 
1.  นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2.  นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3.  น.ส.วริยิา โภไคศวรรย์ 
5.  นายธนา เชนะกุล, CFA 
6.  นายวรุณ ทรพัย์ทวกุีล 
7.  นายประพจน์ อ้วนเจรญิกุล 

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

 
 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการลงทุน 

- ไม่ม ี- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

1 ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน)  

9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 

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

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสนิใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

14 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน)     

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั 

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั       

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทนุรวม

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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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 าเนินการตามหลกัเกณฑ์สและวธิกีารทีส่ 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 าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ 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 าและส่งรายงานเกี่ยวกับขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศก าหนด และจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน (ถ้าม)ี       

(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 
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โทรสาร : 02-470-1996  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)   ดูแลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผูกพนัระหว่างผู้
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 และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้
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 าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 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 าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้ 
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       ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อ    
       รบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น 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 18A เลขท ี503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4475  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18A เลขท ี503/31 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
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ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่5476  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

    4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด  

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

โทร. 02-6869595 

 

  5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

  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  

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

(5)   แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน  
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(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 ัว่ไปเกี่ยวกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิีการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน  

(12) ชี้แจงขอ้มูลรายละเอยีดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิด เช่น การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื 
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน  

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

(14) ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

 

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

 

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

 

     9. ท่ีปรึกษา :  

ทีป่รกึษากองทุน :  

ไม่ม ี 

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

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ที่
ปรกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่ม ี

 

 

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล อนิโนเวชัน่                          9 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

   ตามเงื่อนไข และวธิกีารทีร่ะบุในหวัขอ้ “วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

   ตามเงื่อนไข และวธิกีารทีร่ะบุในหวัขอ้ “การจ่ายเงนิปันผล"  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย  
 ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

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 :  

       ไม่ม ี 

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผิดจ ากัดเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย  

 

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
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

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

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผลบรษิทัเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

 

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 านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิดงักล่าว
แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สินนัน้  

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  
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16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ 
มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด้  

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว
ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทั
จดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัย์สนิดงักล่าว  

ในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม  

  16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนีต้ามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุนรวม
จะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ 
ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

เงื่อนไขเพิม่เตมิ :  

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

การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ 
แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมาย
แล้ว ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 
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(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม 
 หุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่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 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
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20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนั :  

การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ในขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพนัคู่สญัญา 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

ต้องกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชื่อโดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบริษทั (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  
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    (ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด  

    (ข) มยีอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิ
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ีก าหนดระยะเวลาการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติ
และสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมี
ทรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
การขายคนืนัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
ฟีดเดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏขอ้เทจ็จรงิที่
บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 
(2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสองมา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(4) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกว่า 50 ล้าน
บาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้  

 22.1.2  เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงานมีค าสัง่เพิกถอนการ
อนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

 22.1.3  เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล  

 22.1.4 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  

 22.1.5 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ตลอดจนประกาศ 
กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฎิบตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ใน
การจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการให้
มกีารเลกิกองทุนรวมทนัที 

22.1.6 ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเลกิโครงการ 
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  22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่การให้
บรษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1  

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิีการดงันี้ 

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนได ้ 

(2.2) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเว็บไซต์ของส านักงาน 

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

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่
วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมหีลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิคงเหลอือยู่จากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารช าระ
บญัชขีองกองทุนรวม  

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้องด าเนินการเพื่อเลิก
กองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้ริษทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขด้วย  

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

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบริษทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่
ครบก าหนดจดัส่งรายงาน  

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

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีาร
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ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” 
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าที่
รวบรวม และแจกจ่ายทรพัย์สนิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอย่างอื่นตามแต่
จ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรบั
ค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการ
เฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่
ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงั
จากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมทีรพัย์สนิคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัย์สนิดงักล่าวใหต้กเป็น
กรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้
ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 
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