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• กองทุนรวมน้ีลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุนโดยรวม
ของตนเองด้วย 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ซ่ึงมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อนท าการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ บริษัทจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็นเหมาะสม จึงอาจ
ยงัมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนหรือได้รบัเงิน
คืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้ผลตอบแทนของกองทุน
โดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

• ในกรณีท่ีมีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนน้ีไปลงทุน บริษัทจดัการจะจ่ายคืนใน
รปูแบบใดๆ ให้แก่กองทุนน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)  

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี เป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนในประเทศดงักล่าว เช่น 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ 
ตลาดการเงิน อตัราดอกเบ้ีย และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนด
เก่ียวกบัการควบคุมอตัราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทนุ หรือข้อก าหนดอื่นๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืด
หรือเงินเฟ้อ ความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ  ท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน 
ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและ  รบัความ
เสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทนุทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซ้ือ หรือสัง่สบัเปลี่ยนของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษัทจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความทเสี่ยง
ด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอื่นทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• บริษทัจดัการ อาจมีความจ าเป็นท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ (Beneficial Owner) ไปยงับริษทัหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบติัตามกฎหมายของต่างประเทศ 

 
 

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมลูโครงการ 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี 
Principal China Technology Fund (PRINCIPAL CHTECH) 
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• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมคีวามเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันั ้น ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี เมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ได้ 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพือ่ใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 



 

 

 

 

หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี 
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 

มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 300,000,000 หน่วย 
มูลค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ระหว่างวนัที ่19 - 25 พฤษภาคม 2564 
ในวนัและเวลาท าการถงึ 15.30 น. 

 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้ 

 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 

หนังสอืชี้ชวนฉบบันี้รวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มูล ณ วนัที ่30 เมษายน 2565 

ป้องกนัความเสี่ยง
อตัราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี 
ค าจ ากดัความ  
เป็นไปตามประกาศ 
1.    ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลย ี

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal China Technology Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH 

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 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืให้กบั      
ผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่ง
เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(ง) กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึง
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลง
ในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.    จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

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

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

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 

บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษิทั
จดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็น
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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 : 10 บาท 

2.6. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบ่งตามชนดิหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดสะสมมูลค่า    : 1,000.00 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ: : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท  

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : 500.00 บาท 

2.7. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถัดไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนดิสะสมมูลค่า    : 1,000.00 บาท 

ชนิดจา่ยเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : 500.00 บาท 

2.8. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนบาท 

ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ก าหนด 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนหน่วย 

ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ก าหนด 
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ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ไม่ก าหนด 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อและ/หรือขายคืนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่เท่ากัน ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบ    
โดยติดประกาศไวท้ี่บรษิัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 
วนั และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขาย
คืนหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า
เหมาะสมมากกว่าและผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์มากกว่าเดิมโดยถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทัง้นี้ การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัทจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบ โดยจะประกาศไม่นอ้ยกว่า 7 วนั และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

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

3.1. วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุน Exchange 
Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศจีน หรือ
บริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีรายได้หลกัจากการประกอบกิจการในประเทศจีนที่มีการท า
ธุรกจิทีห่รอืไดร้บัประโยชน์จากธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลย ีหรือนวตักรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัเทคโนโลย ีและ/หรือ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรอื ETF อื่นใดทีส่อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุนที่บริษทัจดัการเห็นว่า
เหมาะสม เพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่แีละเหมาะสมกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : กองทุนตราสารทุน   

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยืมหรือท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดย    
มสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 
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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) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) :   

มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดชันีชี้วดั (active management) 

3.9. ดชันีชี้วดั/อ้างองิ  

1.Hang Seng TECH Index Net Total Return Index สดัส่วน (%):59.50 

 หมายเหตุ:ในสกุลเงนิ HKD ทีป่รบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนในสกุล HKD เพื่อเทียบกบัค่า
สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุนตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 

2.Hang Seng TECH Index Net Total Return Index สดัส่วน (%):10.50 

 หมายเหตุ:ในสกุลเงนิ HKD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที ่ค านวณผลตอบแทน  

3.SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return Index สดัส่วน (%):25.50 

 หมายเหตุ: ในสกุลเงนิ USD ทีป่รบัด้วยต้นทุนการป้องกันความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนในสกุล USD เพื่อเทียบกับค่า
สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุนตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 

4.SSE Science and Technology Innovation Board 50 Net Total Return Index สดัส่วน (%):4.50 

หมายเหตุ:ในสกุล เงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ วนัที ่ค านวณผลตอบแทน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม     
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยนตวัชี้วดัดงักล่าวผ่าน
การลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุน
ได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคมบริษัท
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชี้วดั
ไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิทับริษทัจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10  ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

3.11  รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1. กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) 
ต่างประเทศทีม่ีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบรษิัทที่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศจนี หรอืบรษิทัทีม่ีการด าเนิน
ธุรกิจในประเทศจีน หรอืบริษัทที่มีรายได้หลกัจากการประกอบกิจการในประเทศจีนที่มีการท าธุรกิจที่หรอืได้รบั
ประโยชน์จากธุรกจิทีเ่กี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี หรอืนวตักรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัเทคโนโลยี โดยรวมถึงอินเตอร์เน็ตซึ่ง
รวมถึงโทรศพัท์มือถือ (Mobile), Fintech, ระบบคลาวด์, E-Commerce หรอืกจิกรรมที่เกี่ยวกับดจิิทลัต่างๆ และ/
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หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF อื่นใดที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนที่บริษัท
จดัการเห็นว่าเหมาะสม โดยกองทุนจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีกองทุนละไม่
เกนิกว่ารอ้ยละ 79 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน ทัง้นี้ ในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

2. ส่วนทีเ่หลอืกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หน่วยลงทุนของกองทุน Exchange 
Traded Fund  หน่วย Property, REITs  หน่วย Infra และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่ีลกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตรา
สารหนี้ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหลักทรพัย์หรือทรัพย์สินอื่น ทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกจิ สถาบนัการเงิน และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ด้รบัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ได้รบัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมีอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(investment 
grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ในหลกัทรพัย์ หรือทรพัย์สินอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

อย่างไรกต็าม กองทุนอาจจะลงทุนหรือมไีวซ้ึ่งหลกัทรพัย์ หรอืตราสารทุนทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 
(Unlisted Securities) รวมทัง้สิน้ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่
กบัดุลยพิจนจิของผู้จดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
ทศิทางราคาหลกัทรพัย์ ทศิทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถงึค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นต้น 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสีย่ง
จากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน ซึ่ งพิจารณาจากสภาวะของตลาด
การเงินในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง  เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า การป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด ้

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรือได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือของตรา
สารหรือผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือทีต่ัวตราสารหรอืที่ผูอ้อก
ตราสารในอนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะ
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ด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจ าหน่ายทรพัย์สินของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

หรอืมกีารสิน้สุดสมาชกิภาพ หรือมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ต้องไม่เกินกวา่ 10 
วนัท าการ 

อย่างไรกด็ี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี
ความผนัผวน เกดิภยัพบิตั ิเกดิเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ มกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน ซึ่งอาจ
มผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ การเกดิเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรงทีสุ่ดในรอบปี
บญัช ีหรอืกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายใหแ้ก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรอื กรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืมีเหตุผล
ที่จ าเป็นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ซื้อหรือขายคืน
หน่วยลงทุนจ านวนมาก ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
ก าหนดได ้และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถือว่า
ผดิเงื่อนไขโครงการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลงั บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 

เงื่อนไขอื่นๆ 

1. ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มีการ
ลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 

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

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

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(1) แจง้เหตุที่กองทุนปลายทางมมีูลค่าทรพัย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดยค านึงถึง
ประโยชน์ทีด่ีทีสุ่ดของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

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

(3) ปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 
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(4) รายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วันที่
ด าเนินการแล้วเสรจ็ 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (3) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

*กองทุนปลายทาง หมายถงึ กองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์โดยครบถ้วนดงันี้ 

(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และให้หมายความรวมถงึกองทุนที่มี
ลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิทั ทรสัต์ หรอืรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสงัหารมิทรพัย์ต่างประเทศ 
(REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น 

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

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน (classes หรือ 
sub-classes) หรือขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศทีล่งทุนทีแ่ตกต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอียดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศที่พจิารณา
เลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของ
กองทุนนี้ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพเิศษของกองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder 
Fund) หรอืลงทุนในตราสารทุนโดยตรงในต่างประเทศ ซึ่งยงัคงมนีโยบายการลงทุนในตราสารทุน โดยไม่ท า
ใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี้ให้เป็นไปตามดุลยพนิิจของผู้จดัการกองทุน 
โดยขึ้นกบัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัท
จดัการจะด าเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการที ่
www.principal.th และหรอืช่องทางอื่นตามความเหมาะสม ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดงักล่าว 

ในกรณีการด าเนินการตามขอ้ดงักล่าวท าใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภท
ของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่น เพื่อ
เป็นทรพัย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

4. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มคีวามผดิปกติของตลาด หรอืในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
หรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดท าใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏบิตั ิหรอืกรณีอื่นใด
ทีเ่กดิจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศที่เกี่ยวขอ้ง หรือเกิด
ภาวะสงคราม เป็นต้น 

5. ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซื้อขายไม่เกิน 10% ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนหลกั ซึ่งในกรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัมีการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนรวมกันในวนัท าการซื้อขายเกินกว่าอตัราทีก่ าหนดไว้ดงักล่าว จ านวนหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 
10% จะถูกน าไปท ารายการในวนัท าการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครัง้ถัดไป (ตามข้อจ ากัดการไถ่
ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถท ารายการได้ตามทีก่องทุนหลกัก าหนด) ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจ
ไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้ (ถ้าม)ี 
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 3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

 ม ีNet Exposure ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า  
 ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

 3.13.  ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

 3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทัว่ไป  

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity   

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงนิทัว่ไป  

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลกัเกณฑ์การลงทุน  

เป็นไปตามประกาศ 
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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 : อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

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 ประเภทการแบ่งชนดิหน่วยลงทุน: 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ไดแ้ก่ 
ชนดิสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-D) : (ยงัไมเ่ปิดใหบ้ริการ) 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทนุรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึ   
มสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษี หากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้ริการ) 
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิและไม่ต้องเสยีภาษเีงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 
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ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้ริการ) :  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบุิคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสูงกว่าหน่วย
ลงทุนชนิดอื่น 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL CHTECH-C) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร)  :  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัทีบ่รษิทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุนส ารอง
เลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน 
(Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอื่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบนัทีม่กีารให้บรกิารบรหิารพอร์ตการ
ลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถึงผู้ลงทุนกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจดัการประกาศเพิ่มในอนาคต 
เป็นต้น 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL CHTECH-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมีไว ้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจดัการเดียวกันเป็นผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการ อาทิ กองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต            
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) 

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ PRINCIPAL CHTECH-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดัการ ที่ต้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้
ส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษัท
จดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุน
พเิศษได้ โดยบริษทัจดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด 
ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดที่ยงัไม่ได้
เปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

     หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต 

   5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
    สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 
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6.   การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- Internet 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 

      สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุปกติ 
ชนิดสะสมมูลค่า    : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี  
ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส์  : ม ี

วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

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

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ 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 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 12.00 น.  

ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ บริษัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้ามี) และ
วนัท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก     
(ถ้าม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (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 (ถา้ม)ี และ/
หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย์(ถ้าม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่า
กว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บริษทัจดัการไดร้บัการผ่อน
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ผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
บรษิัทจดัการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนัโดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอื กรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเข้า
ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จ้งความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีด
ในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร หรือโดยให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนนิการดงักล่าว  

หรอืบรษิัทจดัการจะด าเนนิการใหม้ีการหกักลบหนี้กนัให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมหรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไม่สามารถ
ช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการในค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืนได้ บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคืน
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี
ชนดิจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ม ี
ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่ม ี    
ชนดิผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี
หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษทัจดัการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวด
บญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

7.4.2.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บริษทัจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมาย
ใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัใิห้ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปี
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ละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมี
ผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจัดการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัินัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงิน
ปันผลของหลกัทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หัก
ก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิี่เกดิขึ้น (ถ้าม)ี โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว
จะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บริษัทจัดการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่า
หน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึ้น
จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบรษิัทจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐั
ระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้   
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด        
พรินซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถัดจากวนัที่บริษัทจดัการ
ด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกองทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิด
บญัชกีองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเปิด
บญัชีกองทุนดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้
ความยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บริษทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

 เว้นแต่เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบัการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เสร็จ
สิน้การค านวณดงักล่าว 

4. บริษัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอน
หน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.2.2  เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
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กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขอใหบ้รษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใชผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์
ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่น
ทีบ่ริษัทจดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการได้ด าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินที่ได้เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ ตามวธิีการและ
บุคคลทีผู่ ้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วย
ลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตกลงยอมรบัวา่การทีบ่รษิัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บริษัท
จดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถอืว่าตนได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  
และบริษทัจดัการจะถือว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจ านงการจา่ยเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านง
การจ่ายเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ีผลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนได้
แจง้ยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสาร
อื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้
เป็นบุคคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  
ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงิน
เขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้
เป็นนิตบุิคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสอื บรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการน าเงิน
เขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษทัจดัการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านง
การจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนด ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้มอบไว้กับบรษิัทจดัการแล้วได้ หากเกดิกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณา
เห็นว่าการด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรือ
อาจท าให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กี่ยวกับการ
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ฟอกเงิน หรอืชื่อเสียงของบริษทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หรือเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรือการ
ตคีวามหรอืการให้ความเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไมด่ าเนินการดงักล่าว และให้ถือว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถือว่าบริษทัจดัการ
ด าเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดของ
โครงการ ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจดัการสามารถพิจารณา
จา่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

7.4.3  เงื่อนไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
7.4.3.1.  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคืนถูกต้องครบถ้วน และบริษัท

จดัการไดร้บัและได้ท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมี
จ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่
ขายคนื ทัง้นี้ผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลิกหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรือ
มูลค่าหน่วยลงทุนสูงกวา่ขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือการสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัท
จดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่
ปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบริษทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่า
ดงักล่าว บริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรือเวป็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ 

7.4.3.2  บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์
แล้ว ในสมดุทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

เว้นแต่เว้นแต่บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
บริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการ
หรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตามวรรค 
1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

7.4.3.3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได ้
และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิ บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทัง้นี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืสมาคมก าหนด 
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7.4.3.4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวันสุดท้ายในการรับ
เอกสารแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุน และต้องไดร้บัการอนุมตัิจากบริษัท
จดัการ 

7.4.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น
ผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการ
ผ่อนผันโดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มี
ล ักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรือโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคืน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”  

บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบ
อื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกี่ยวขอ้ง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

1.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเตมิวธิกีารช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 
2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผา่นการบริการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร 

ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller 

machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี 
- แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 
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- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

2.2  การขายคืนหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
ใหท้ าได ้

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือ 
เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้ริการดงักล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของ
บรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัที ทัง้นี้ จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั 

4. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบริษทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนั
ขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว  
ทัง้นี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตัวจริง และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิัทจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท
จดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ขายคืนทางโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ขอ้มูลทางโทรสารและตัวจริงไม่ตรงกัน หรือบริษัทจดัการไม่ได้รบัเอกสารตัวจริงไม่ว่าดว้ย
เหตุใด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัท
จดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บริษทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชีกองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลือโดย
ไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” 
หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสทิธิในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีด
โครงการ (ถา้ม)ี 

7.   ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรือรับซื้อ
คนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ในโครงการหรอืขอ้ผูกพนัของกองทุนรวมเป็นการ
ชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่
ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัท
จดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  
ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 12.00 น. 
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ทัง้นี้ บริษัทจัดการก าหนดให้วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวัน     
ท าการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบั
ช าระค่าซื้อขายหลกัทรพัย์ที่ลงทุน (ถ้ามี) หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน 
(ถ้าม)ี 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า 

7.8  รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  
1  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2   บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้ามี) 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและ
เวลาท าการการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็
ไซต์ของบรษิทัจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการ
จะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

  8. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ:  
8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

     สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
9.1 บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินได ้   

โดยเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ และ/หรือประกาศอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

9.2 ในกรณีที่เป็นการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดงักล่าวจะน า
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (MF for PVD) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2562  
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9.3 หลกัเกณฑ์การจดัสรรหลกัทรพัย์ 
9.3.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงิน 

บริษัทจดัการจะยึดหลกัให้มีการด าเนินการที่เหมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 
(1) มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ (Mark to Market) 
(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 
(3) สดัส่วนการลงทุน 
(4) สภาพคล่องของตราสาร 
(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 
หลกัการจดัสรร 
- บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทียบมูลค่ายุติธรรมของหลักทรพัย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และ
จดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัที่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัดจ านวนหุ้น/จ านวนหน่วยของตราสารภายที่ค านวณได้จากการจัดสรรให้เป็น
จ านวนเตม็ตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม 

- ในกรณีที่มขีอ้จ ากัดในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สิน เช่น กรณีที่ ผู้ออกตราสารมีการก าหนดเงื่อนไขที่
ไม่อนุญาตใหก้องทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินทีก่องทุนถืออยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผู้ออกตราสารรายนัน้ได ้
หรือในกรณีที่การจัดสรรหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินใดๆมีแนวโน้มส่งผลให้คุณสมบัติด้านสภาพคล่องของ
หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิภายหลงัการจดัสรรลดลงอย่างมีนัยส าคญั บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธใินการใช้ดุลย
พินิจในการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรพัย์สินตามวิธีการที่บริษัทจดัการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

9.3.2 ในกรณีที่บริษทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นทีจ่ะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงิน

ให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุตธิรรมที่บรษิัทจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัย์
หรือทรพัย์สินอื่นนัน้ ณ วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทนุ และจดัสรรหลกัทรพัย์ให้เป็นไปตามหลกัการจดัสรร
ตามขอ้ 9.3.1 และหากมสี่วนต่างจะช าระเป็น เงนิสด โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 
(ก) ค านวณจ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถือ

หน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน 
(ข) ค านวณสดัส่วนตามมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลกัทรพัย์

แต่ละตวัคดิเป็นสดัสว่นเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้หมด 
(ค) จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนซึ่ง

พจิารณาจากหลกัการจดัสรรตามขอ้ 9.3.1  
(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีมู่ลค่าของหลกัทรพัย์หรือ

ทรพัย์สินอื่นที่จะจดัสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงินที่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะ
ได้รบัจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะจัดสรรหลกัทรพัย์ที่ค านวณไดต้ามข้อ 9.3.2 (1) ใหแ้ก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนในกรณี
ที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอต่อการช าระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะท าการช าระ
ส่วนต่างใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลือ ณ สิ้นวนัท าการใดถัดจากวนันัน้ ทัง้นี้บรษิัท
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จดัการจะยดึหลกัใหม้ีการด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าเท่ากับจ านวนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ ้ขายคืนหน่วยลงทุนพึงได้รบั 
หกัดว้ยมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีต่้องการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีทีม่ผีู ้ขายคืนหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า  
1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 9.3.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามข้อ 9.3.2 (2) ให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนด้วยหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นแทนเงินที่มีจ านวนผู้ขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมากกว่า 1 ราย 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนทีม่ีมูลค่าขายคนืหน่วยลงทุน
น้อยที่สุดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บริษัทจดัการจะยึดหลกัให้มีการด าเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

9.3.3 วธิกีารส่งมอบ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้รบัฝากทรพัย์สินหรอืตัวแทนเก็บรกัษา
ทรพัย์สนิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืผูร้กัษาทรพัย์สนิหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ป็นเงนินัน้ 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระค่าขายคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ  
โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในวนั
เดยีวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ ส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ในวนัเดยีวกนั  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 

  10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี้ 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ าให้กองทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่ง

เหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุดงักล่าวไมถ่กูต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคืนที่ไม่
ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.5 ของราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

(3) มคี าสัง่ขายคืนก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิทัจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อ
คนืที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราร้อยละ 0.5 ของราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 
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10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขาย

คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

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

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

 11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

1. เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สินของกองทุน รวม 
(Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัท
จดัการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตาม
ดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัท
จดัการอาจพจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมิน
จากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้  

ๆ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขาย
ทรพัย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรพัย์สิน 
ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สินที่ลดลงจากปกติ ต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบั
ธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรอือากรแสตมป์ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืต้นทุนและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึง
ปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น   
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3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้้อมูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิทีม่ีอยู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมิน
จากปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
โดยค านึงถึงปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยั
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจยั
อื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL (ถ้ามี) แต่
สามารถใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นได้โดยขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จริงไดต้ามทีบ่รษิัทจดัการเห็นสมควร 
ซึ่งจะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงินดว้ยเชค็รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท า
การทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน
ของวันท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ 
ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไป
ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นกาหนดให้บริษัท
จดัการด าเนินการได ้

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ swing pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ -ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั และ/หรืออาจใชร้่วมกับ
เครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวันท าการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดย
เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกนิกว่า swing 
threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อ
หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 
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ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิัทจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund  เมื่อ
กองทุนปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลที่ไดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจ
ของบรษิทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใชเ้ครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
จดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่าง
มนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรือหลกัเกณฑ์การใช้ swing pricing ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและ
ลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

    2. การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน 
จะต้องแจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

     หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

     ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิบตัิกบัค าสัง่ที่ได้จาก Notice period นัน้เช่นเดยีวกับค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวันที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บริษัท
จดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side 
pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดงักล่าวใน
กรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่าง
มนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบั
เพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัท
จดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

     3.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพจิารณาและหรือตดัสนิใจ 
 เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 
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การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่ีการใชเ้ครื่องมือนี้โดยเป็นไป
ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดัการอาจ
พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund  เมื่อ
กองทุนปลายทางมกีารใช ้Notice period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกับกองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง ตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้อืหน่วยอาจจะต้อง
แจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบริษทัจดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใชเ้ครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
จดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่าง
มนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลกัเกณฑ์การใช้ Notice period ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและ
ลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

   2.2  เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บรษิัทจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption 
Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรับซื้อคนืหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้ สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 
Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบ
กบั มูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มค่ีาเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดย   
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  ที ่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่า 
  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วย 
  มูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวิธกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัที่ส่งค าสัง่ขายคนืหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ 

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนทีเ่หลอื บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการ
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata 
basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้มี
การยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผูถ้ือหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแล้วในวนัทีม่ีการใช ้
Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บริษทัจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยน
ออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบุ
ไวใ้นโครงการ 

5. บริษทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมีสภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่ีการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิัทจดัการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน 
Gate period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวิธทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การ
ยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) 
ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลือได ้บริษทัจดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  
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4. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธไิม่ใช้เครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดย
เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่ เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได ้โดยค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจ
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน สภาพคล่องของตล าด
ทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกติ หรอืประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคล้องกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกิดการไถ่ถอนผดิปกติ เกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption 
Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะ
ไดร้บัช าระเงินจากค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่
รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัท
จดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผู้ถอืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใชเ้ครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
จดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่าง
มนีัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลกัเกณฑ์การใช้ Redemption gate 
ให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและ
ลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

3. การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิเรียกร้องผดินัดช าระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนขาด
สภาพคล่องหรอืไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิ่มเติม : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวห้รือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 
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โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เว้นแต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทน. 
11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวาม
เชื่อโดยสุจริตและ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกี่ยวข้องกับการกระท าอย่างใดอย่าง
หนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบัติตามค าสัง่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จ ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอข อง
เงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการด ารงเงนิกองทุน
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
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และการค้าหลกัทรพัย์ และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อ
ขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จดัการ 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกับจ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดัการสามารถเรียกเกบ็ไดจ้รงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท า
ให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• บริษัทจดัการจะโอนเงิน น าฝากเข้าบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้สัง่ซื้อ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่
ไม่มีรายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซื้อตาม
วธิีการในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วย
วิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

• บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใดๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• ในกรณีทีก่ารช าระเงินด้วยค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เชค็หรือดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของ
ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะ
ด าเนินการน าส่งเช็คหรอืดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ได้รบัเช็คหรือดราฟต์
นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษทัจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

• กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน 
และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยืนยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี   30 

• บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท า
การขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการเวน้แต่
กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการขายหน่วย
ลงทุน เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท า
การขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียด
ดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัทจดัการเวน้แต่
กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้ามี) หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และบริษัทจัดการไม่
สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร ตามที่บริษัท
จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอียดดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวนัด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบริษัท
จดัการ และแจ้งส านักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่หยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่
กรณีที่เกดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บริษทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
ทนัท ี

กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
หรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• บริษัทจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ“การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” 
และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่สับเปลี่ยนใดจะมี
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ผลกระทบต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อ
ชื่อเสยีงของบริษัทจดัการหรือกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ 
โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรือวนัและเวลาท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการขาย
หน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ 
สถานทีต่ิดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จัดการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร 
ตามทีบ่ริษทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิทัจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของ
บริษัทจดัการ และแจ้งส านักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่หยุดรบัค าสัง่สบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามทีบ่รษิทัจดัการ
เหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ทีท่ าการของ
บริษทัจดัการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/
หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

     เป็นไปตามประกาศ  

13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่กินกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

 14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล :   

ชนิดสะสมมูลค่า    : ไม่จา่ย 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : จ่าย 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ไม่จ่าย     
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่จ่าย 
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ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม     : ไม่จ่าย 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่จ่าย 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ไม่จ่าย 
1. กองทุนจะพจิารณาจา่ยเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตาม

ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแล้วแต่
กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ท าใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร
จา่ยเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  
ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3.    บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วย     
       ลงทุนน้อยกว่ามูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปัน
ผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กับกฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่กีารแก้ไขหรอืเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปัน
ผลของกองทุนในอนาคต  

   14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
ในกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณาให้มกีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บริษทัเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลของ
กองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  
(1)  เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถเข้าถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท

สถาบนั 
(2)  แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถึงผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนดิไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่าย
ในชว่งระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจา่ยเงนิปันผลในแต่
ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัข้อ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

 15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
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อตัโนมตั ิ 6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์  

:  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอื
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้
ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถ้าม)ี 

15.2. ค่าธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกิน

รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดจา่ยเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิ

รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกิน
รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ 

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา ไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา ไมเ่กนิ

รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี   34 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนดิผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทนุรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 0.33 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนยีมขา้งต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และค่าใชจ้า่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกับการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจรงิ เป็นต้น 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกันไวแ้ล้ว 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา 

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา

ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัรา
ไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

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. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 
3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด

สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกี่ยวเนื่อง
กบักองทุน และค่าใชจ้่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 1.07 
ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธถิวัเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้า่ยนัน้ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 
4.1   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 ้ 

4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการจดัท าบญัชีและรายงานของกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดท า
รายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

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

4.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ขอมติ สรุปมติ และตรวจสอบมติผูถ้ือหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุน การ
แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5  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  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการและการด าเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
จ่ายเงนิปันผล เป็นต้น 

4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรพัย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล 
เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมาย
เพื่อรกัษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สนิ หรือประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมิน
ราคา ค่าภาษีอากร ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใช้บรกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา
แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กิดจากการติดตามทวงถามหนี้สนิ
ของกองทุน  

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

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุน 
ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัย์สินอื่นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายทีเ่กิด
จากการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงินหรือทรพัย์สิน หรือไม่น าเช็คไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบริษัท
จดัการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชนข์องผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสือพิมพท์ี่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การ
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ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึง
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่า่ยจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจ าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกับการบรหิารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ  

15.  ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแลการ
จดัการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี 

16.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกิน
รอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกิน
รอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกิน
รอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกิน
รอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกิน
รอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกิน
รอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกิน
รอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนดิสะสมมลูค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัรา ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ในอตัรา ไม่เกนิ
รอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In): ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดสะสมมลูค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ ใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกันไวแ้ล้ว 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out):  

ชนิดสะสมมูลค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ

: ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก 
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

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

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ ัง่ซื้อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน
หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษทัจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
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15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมูลค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์จะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็นค่าใชจ้า่ยในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

ค่าธรรมเนยีมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกันไวแ้ล้ว 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถกูเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์หรอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

3.  บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน ใน
กรณีที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนด าเนินการ ใด ๆ ให้
เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษทัจดัการหรือนายทะเบียน หรือให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสือรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจาก       
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ผูล้งทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บริษทัจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

4.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ตามประเภทของผู้ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบริษัท
จดัการ 

5. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัย์เมื่อมกีารซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี บรษิทัจดัการอาจ
เรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั อาท ิผูล้งทุนทีท่ ารายการซื้อขายสบัเปลี่ยนระหว่าง
กองทุน และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ ารายการสบัเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุน
เดยีวกนั เป็นต้น โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบโดยตดิประกาศรายละเอยีดการดงักล่าวทีท่ี ่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะค านึงถงึความเป็นธรรม (Fair 
Treatment) และประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

6. ส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผู้ลงทุนที่ไมไ่ด้มถีิน่ที่อยู่ในประเทศไทย บรษิัทจดัการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่าย
ในการซื้อขายหลกัทรพัย์ในสกุลเงินดอลล่าห์สหรฐั หรือสกุลเงินอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจประกาศ
เพิม่เตมิในอนาคต 

7. ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทั
จดัการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม (ถา้ม)ี  

15.4.  วธิกีารค านวณและตดัจา่ยค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือ
ภาษอีื่นใดในท 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  

15.5.  การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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1. ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
อย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวิธกีารที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ลงทุนไดร้บัทราบข้อมูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็นต้น 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้นตามทีร่ะบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีาร
ทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

2.1  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายเดมิตามที่ระบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วนัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้ 

(ก)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงตามขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 
วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

15.6. หมายเหตุ:  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ
ภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว (ถ้าม)ี  

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

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ในทางบัญชี
บริษทัจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
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ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง 

 16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 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 านกังาน ก.ล.ต. 
1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนิดสะสมมูลค่า  
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมจา่ยเงนิปันผล 
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์
กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีูลค่าไม่เท่ากนั  
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม            
ซึ่งผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีทีม่ีการลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกับมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ในการ
ค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
อนึ่ ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูล ค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท  บริษัทจัดการจะใช ้            
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันท าการค านวณ              
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท 

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งต้น บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างอิง
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter 
ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใด 
ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็น    
เงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนทีอ่้างองิจะต้องเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าใหก้ารปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
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การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั ้น จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน        
และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองวนัก่อนหน้า
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธจิะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดท้ัง้หมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน  
หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายให้แก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
ตวัอย่างที ่1 

มูลค่าทรพัย์สินที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิดสะสม
มูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 
4.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 6.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 7.ชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และมี
ยอดขายคนืหน่วยลงทุน    ชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัต่อมา ท าการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จาก
รายการซื้อหน่วยลงทุน   ชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 
บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

(ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร)

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายได ้

หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมการขาย (ถา้ม)ี

    300,000.00           300,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 15,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 300,000 / 300,000 x 15,000

      15,000.00             15,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน     315,000.00           315,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%               (9.23)                      (9.23)                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%               (0.28)                      (0.28)                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%               (0.92)                      (0.92)                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)     314,989.57           314,989.57                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

จ านวนหนว่ยลงทนุ (หนว่ย)  30,000.0000         30,000.0000                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)           10.4996                 10.4996                          -                         -                         -                         -                         -                           -   
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กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

(ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร) (ยงัไม่เปิดบรกิาร)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้     314,989.57           314,989.57                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการซือ้หน่วยลงทุน     500,000.00           500,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

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

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ     804,989.57           804,989.57                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 40,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000

      40,000.00             40,000.00                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน     844,989.57           844,989.57                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

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

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

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

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)     844,961.58           844,961.58                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

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

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

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

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)  76,667.9910         76,667.9910                          -                         -                         -                         -                         -                           -   

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)           11.0210                 11.0210                          -                         -                         -                         -                         -                           -    

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

ตวัอย่างที ่2 
เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผู้ลงทุน
กลุ่ม ชนดิผูล้งทุนพเิศษ และชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ในวนัก่อนหน้า 

โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดผูล้งทุนพิเศษ จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 150,000 
บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 250,000 บาท 
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กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้       844,961.58           844,961.58                          -                                -                          -                           -                       -                           -   

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการซือ้หน่วยลงทุน    3,500,000.00                             -          500,000.00            600,000.00  1,000,000.00    1,200,000.00     50,000.00        150,000.00 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน     (400,000.00)         (400,000.00)                          -                                -                          -                           -                       -                           -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ    3,944,961.58           444,961.58        500,000.00            600,000.00  1,000,000.00    1,200,000.00     50,000.00        150,000.00 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 250,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 444,961.58 / 3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิจา่ยปันผล   = 500,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ= 600,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,000,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนกลุม่ = 1,200,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนพเิศษ = 50,000 /  3,944,961.58 x 250,000

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์ = 150,000 /  3,944,961.58 x 250,000

      250,000.00             28,198.09           31,685.99              38,023.18        63,371.97          76,046.37        3,168.60            9,505.80 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน    4,194,961.58           473,159.67        531,685.99            638,023.18  1,063,371.97    1,276,046.37     53,168.60        159,505.80 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

            (121.42)                   (13.87)                 (15.59)                    (18.70)              (31.17)                (37.41)                     -                    (4.68)

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                  (3.70)                      (0.42)                   (0.47)                       (0.56)                 (0.94)                  (1.12)              (0.05)                  (0.14)

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                (12.31)                      (1.39)                   (1.56)                       (1.87)                 (3.12)                  (3.74)              (0.16)                  (0.47)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)    4,194,824.15           473,143.99        531,668.37            638,002.05  1,063,336.74    1,276,004.10     53,168.39        159,500.51 

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

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้   317,572.6559                             -        45,367.5223          54,441.0267    90,735.0446   108,882.0535   4,536.7522     13,610.2566 

- หน่วยลงทุนลดลง   (36,294.3471)      (36,294.3471)                          -                                -                          -                           -                       -                           -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)   357,946.2998         40,373.6439      45,367.5223          54,441.0267    90,735.0446   108,882.0535   4,536.7522     13,610.2566 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)             11.7191                 11.7191              11.7191                  11.7191            11.7191             11.7191         11.7194              11.7191  

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

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 ขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จ านวน 50,000 
บาทในวนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 280,000 บาท 
สมมติมกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 
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กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้    4,194,824.15           473,143.99        531,668.37          638,002.05    1,063,336.74    1,276,004.10       53,168.39        159,500.51 

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการซือ้หน่วยลงทุน    1,420,000.00           120,000.00        500,000.00          100,000.00       500,000.00                         -       150,000.00          50,000.00 

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน     (200,000.00)                             -                            -                             -                           -       (200,000.00)                      -                           -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ    5,414,824.15           593,143.99     1,031,668.37          738,002.05    1,563,336.74    1,076,004.10     203,168.39        209,500.51 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 280,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 593,143.99 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิจา่ยปันผล   = 1,031,668.37/ 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

   = 738,002.05 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,563,336.74 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิผูล้งทุนกลุม่ = 1,076,004.10 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิผูล้งทุนพเิศษ = 203,168.39 / 5,414,824.15 x 280,000

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 209,500.51 / 5,414,824.15 x 280,000

      280,000.00             30,671.41           53,347.47            38,162.01          80,839.98          55,640.06       10,505.82          10,833.25 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน    5,694,824.15           623,815.40     1,085,015.84          776,164.06    1,644,176.72    1,131,644.16     213,674.21        220,333.76 

จา่ยเงนิปันผล 0.15 บาทตอ่หน่วย

- ชนดิจา่ยปันผล = 88,032.5506 x 0.15       (13,204.88)                             -          (13,204.88)                           -                           -                           -                        -                           -   

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน    5,681,619.27           623,815.40     1,071,810.96          776,164.06    1,644,176.72    1,131,644.16     213,674.21        220,333.76 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

            (160.29)                   (18.29)                 (31.42)                  (22.75)                (48.20)                (33.17)                      -                    (6.46)

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                  (5.00)                      (0.55)                   (0.94)                    (0.68)                  (1.45)                  (1.00)               (0.19)                  (0.19)

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                (16.67)                      (1.83)                   (3.14)                    (2.28)                  (4.82)                  (3.32)               (0.63)                  (0.65)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)    5,681,437.31           623,794.73     1,071,775.46          776,138.35    1,644,122.25    1,131,606.67     213,673.39        220,326.46 

จ านวนหน่วยลงทุนของวนักอ่นหนา้ (หน่วย)   357,946.2998         40,373.6439      45,367.5223       54,441.0267     90,735.0446   108,882.0535     4,536.7522     13,610.2566 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้   121,168.3526         10,239.6068      42,665.0283          8,533.0056     42,665.0283                         -    12,799.1808        4,266.5028 

- หน่วยลงทุนลดลง   (17,066.1569)                             -                            -                             -                           -     (17,066.1569)                      -                           -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)   462,048.4955         50,613.2507      88,032.5506       62,974.0323   133,400.0729     91,815.8966  17,335.9330     17,876.7594 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)             12.2961                 12.3247              12.1747                12.3247             12.3247             12.3247           12.3254              12.3247  
วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วย
ละ 0.15 บาท ของวนัก่อนหน้า และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้ 250,000 บาท 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนักอ่นหนา้    5,681,437.31           623,794.73     1,071,775.46          776,138.35    1,644,122.25    1,131,606.67     213,673.39        220,326.46 

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

- รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ= 62,974.0323 x 0.15          (9,446.10)                             -                            -              (9,446.10)                         -                           -                        -                           -   

- รายการซือ้หน่วยลงทุน                         -                               -                            -                             -                           -                           -                        -                           -   

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน                         -                               -                            -                             -                           -                           -                        -                           -   

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทนุ    5,671,991.21           623,794.73     1,071,775.46          766,692.25    1,644,122.25    1,131,606.67     213,673.39        220,326.46 

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 250,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

- ชนดิสะสมมลูคา่ = 623,794.73 / 5,671,991.21 x 250,000

- ชนดิจา่ยปันผล   = 1,071,775.46 / 5,671,991.21  x 250,000

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

   = 766,692.25 / 5,671,991.21 x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนสถาบนั = 1,644,122.25 / 5,671,991.21  x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนกลุม่ = 1,131,606.67 / 5,671,991.21  x 250,000

- ชนดิผูล้งทุนพเิศษ = 213,673.39 / 5,671,991.21 x 250,000

- ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์= 220,326.46 / 5,671,991.21 x 250,000

      250,000.00             27,494.52           47,239.82            33,792.91          72,466.71          49,876.96         9,417.92            9,711.16 

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธกิอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน    5,921,991.21           651,289.25     1,119,015.28          800,485.16    1,716,588.96    1,181,483.63     223,091.31        230,037.62 

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

            (167.06)                   (19.09)                 (32.80)                  (23.47)                (50.32)                (34.64)                      -                    (6.74)

- คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์(+VAT) = 0.0321%                  (5.20)                      (0.57)                   (0.98)                    (0.70)                  (1.51)                  (1.04)               (0.20)                  (0.20)

- คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%                (17.35)                      (1.91)                   (3.28)                    (2.35)                  (5.03)                  (3.46)               (0.65)                  (0.67)

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ(NAV)    5,921,801.60           651,267.68     1,118,978.22          800,458.64    1,716,532.10    1,181,444.49     223,090.46        230,030.01 

จ านวนหน่วยลงทุนของวนักอ่นหนา้ (หน่วย)   462,048.4955         50,613.2507      88,032.5506       62,974.0323   133,400.0729     91,815.8966  17,335.9330     17,876.7594 

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้                         -                               -                            -                           -                           -                        -                           -   

- หน่วยลงทุนลดลง         (766.4365)                             -                            -             (766.4365)                         -                           -                        -                           -   

จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอื (หนว่ย)   461,282.0590         50,613.2507      88,032.5506       62,207.5958   133,400.0729     91,815.8966  17,335.9330     17,876.7594 

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)             12.8377                 12.8675              12.7109                12.8675             12.8675             12.8675           12.8686              12.8675  
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หมายเหตุ :  
การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  
(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถัดไป เวน้แต่

กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือวนัท าการนัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อ
ขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ หรือวนัตามที่บรษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มเีหตุการณ์ไม่
ปกติ และ/หรือมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไปได ้
บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วนัท าการถัดไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้
บริษทัจดัการใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ 
และหรอืน าส่งขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กบับรษิัทจดัการ และ/หรอืวนัท าการ
นัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับการลงทุน 
รวมถึงสถาบันการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ปิดท าการ หรือวนัตามที่บริษัทจดัการ
ประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิและ/หรอืมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุ
ใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถัดไป บริษทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษทัจดัการได้รบั
ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันท าการถัดไป เว้นแต่กรณีที่
กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ให้กับบริษัทจดัการ และ/หรือวนัท าการนัน้ตรงกับวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนและประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อขายหลกัทรพัย์
ปิดท าการ หรอืวนัตามทีบ่รษิัทจดัการประกาศก าหนดเพิม่เติมในกรณีที่มเีหตุการณ์ไม่ปกต ิและ/หรือ
มวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการได้ บรษิัทจดัการ
จะประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวันท าการถัดจากวนัที่บริษทัจดัการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซื้อคนื 

(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึ้นโดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บริษัทจดัการจะประกาศ
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มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันท าการถัดไป เว้นแต่กรณีที่กองทุน
ต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืวนัท าการนัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท า
การ หรือวนัตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือมี
วนัหยุดท าการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการได ้บรษิัทจดัการ
จะประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท

จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 
(3)  จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจดัการอาจด าเนินการโดยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบรษิัท
จดัการได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสือพิมพร์ายวนั 
หรือติดประกาศที่บริษัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวข้างต้นทนัทีในโอกาสแรกที่
กระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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 โดยใช้วธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณไดใ้น 
(3.2)  
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(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 านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
(5.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเว้น

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

หลกัเกณฑด์งักล่าว  
(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตั ้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว 

เงื่อนไขพิเศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตาม
กรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขายของกองทุน 
และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บัยกเว้นเฉพาะช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว  

2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกิดขึน้  
2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่กองทุน

รวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแหง่เกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
3. เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน   
 3 วนัท าการ 
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16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงชอ่งทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และถือ
ว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
นอ้ยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย

ลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่
หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง บริษทัจดัการ
จะจดัท าและส่งรายงานใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมี
รายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้  
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง 
(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้อวไม่ได้มสีาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  
ในการณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้
ต่อไป ใหแ้ก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง  

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคา
หน่วยลงทุนลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่นับแต่วนัที่พบ
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้
เฉพาะวนัทีมู่ลค่า/ราคาหน่วยลงทนุทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง 
(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้นภายในวนั

ท าการถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก)  มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถกูต้อง  
(ข)  มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(ค)  สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
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ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถุกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขราคาตาม 

(2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูล ค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนที่ไดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชนร์บัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงันี้  
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึ่งมมูีลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บริษทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

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

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วย
ลงทุนทีถ่กูต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของบริษทัจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของ
บรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูต้องมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมีมูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่กีารจ่ายเงนิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแ้ล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้  

4. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกดิขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  
17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  
17.2. ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท์ : (02) 470 9520 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไม่ม ี
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อย่างไรกต็าม บริษทัจดัการอาจท าการแต่ตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นที่ปรกึษากองทุนใหเ้ป็นที่
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 พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชัน้ 18 (A) เลขที่ 503/31 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจดัการ
จะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7 การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่ม ี

18.  รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2565 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็น

กองทุนรวม  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ : 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบให้ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่ง หรอืไมน่้อยกว่าสามในสีข่อง
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีาร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
แล้วแต่กรณี 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
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(3)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนดิหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

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

วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  
1.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยใช้วธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี

จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกินรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่
เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แล
ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

2.  ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวิธจีดัการได้กระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการ ใหส้ านักงานทราบ รวมทัง้แจง้ไป
ยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเข้าตรวจดูได ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่
วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ใน
กรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุน

รวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั 
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น 
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการ

ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 
(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 
(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายเดิม

ตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ 
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรอืการแก้ไข

เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 
5. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบแทน

การขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏิบตัเิพื่อประโยชน์ใน
การแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง 
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกบันโยบายการ

ลงทุน 
(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และ

กองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็น
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการการ
จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
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การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมถงึไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวง 

6. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่น    
ค าขอ พรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้น
เวบ็ไซต์ของส านักงาน และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงาน
ไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว  
(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พิม่ขึน้ในกรณีดงันี้ 

(ก) การลดมูลค่าขัน้ต ่าในการซื้อหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิม่ช่องทางในการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนื 
(ง) การเพิม่ความถี่ของการส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของ

กองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2) การแก้ไขเพิม่เตมิทีต่้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 
(4) การแก้ไขเพิม่เตมิเพื่อเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 
(5) การแก้ไขเพิม่เตมิเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมเปิดใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงาน 

ก.ล.ต. 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  
การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

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

หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

1.  ในกรณีที่บริษทัจดัการมีเหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิัทจดัการอาจกู้ยืม
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  
(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี   57 

 (3)  อตัราส่วนของการกู้ยืมเงินหรอืการเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

 (4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

  2.   บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะใช้ลายมอืชื่อของผูถ้ือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย   
 ลงทุน บตัรตัวอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ 
 การท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถอืหน่วย 
 ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

  3.   การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการกองทุนรวมเดียวกนั โดยบรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกดิขึน้ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) เดียวกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติเสยีงขา้งมากของโครงการแตล่ะกองทุน
รวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสี่ยงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม
ทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิัทจดัการก าหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุน
รวมใหม่ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกับกองทุนเปิด 
หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รบัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บริษัทจดัการขอมติผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดด้วย และหากไดร้บัมตโิดยเสียงขา้ง
มากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการ
แก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการก าหนดวิธีปฏิบตัิในการขอ
ความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วนัก่อนวัน
ประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรับ
หนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง
จะต้องแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน 
(ถ้าม)ี มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการ 
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ลงทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการด าเนินงาน
ล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเดน็เปรียบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และลกัษณะทีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวตัถุประสงค์ของ
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

 (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่
หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี  

 (7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึ้นจากการดงักล่าวที่จะเรยีกเกบ็จากผูถ้ือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี  

 (8) ขอ้ดีและข้อเสียหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธปิระโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

   3 ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่การ
ควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายใหบ้ริษัทจดัการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้  

 4 ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสือขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวมกองทุน 
บรษิัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมที่ไดร้บัไว้
แล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ า
การทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของแต่
ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้ีรายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ
และสถานที่ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจดั
ส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

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

  4.  ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการท าประกันภัยความรบัผิดของ
บรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิีขอรบัความเห็นชอบ
จากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสียงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัทีบ่รษิัทจดัการรูห้รอือาจรู้
ถงึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควรบรษิทัจดัการอาจ 
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ขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็น
ผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทัจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

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

6. ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิัทจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวขอ้งได ้โดยปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

7. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (soft commission) 

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

2  ในกรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

 8.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ     
ทีเ่กี่ยวข้องกับกองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ข้อมูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบักองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลใหใ้นรูปแบบขอ้มูล
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้  ส าหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบ
อเิล็กทรอนิกส ์และ/หรือวธิีการอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้
 
 
 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี   60 

  9.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุ กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กับ 
1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรือที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรบัข้อมูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน

เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ รวมถงึผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผู้จดัการที่ตัง้อยู่ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัย์สนิของบุคคลและนติิบุคคลดงักล่าว ตามข้อ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มีลกัษณะ
ดงักล่าวขา้งต้น 

10.  ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่มีภูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษทัจดัการกองทุนรวม
จะ อ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภมูลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมีการวางทรพัย์ 

11.  ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายที่มขี้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมีหน้าทีต่้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาติอเมรกินัและบุคคลทีม่ีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกคา้บางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัย์สินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ     
FFI ทีเ่ข้าร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
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ผู้รบัฝากทรพัย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สิน 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่
มปีระสิทธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
เพื่อมใิหบ้รษิัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษทัจดัการ) จงึเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง
ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสิทธใินการ
ด าเนินการดงันี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ใหค้ ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการ
น าส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงินปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ทีม่ีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับริษทัจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

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

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องขา้งต้น ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผู้ถอืหน่วย
ลงทุนดงักล่าวรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  
(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 
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(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งขา้งต้น 

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 าเนินการตามที่บริษัท
จดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่น
ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12.  บริษัทจัดการ อาจมีความจ าเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ร ับผลประโยชน์  (Beneficial Owner) ไปยังบริษัท
หลักทรพัย์และ/หรือบริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุนในต่างประเทศ โดยอ้างอิงการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ 

13.  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปรบัปรุงขอ้มูลการลงทุนให้เป็นปัจจุบนัใน 1. หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
และ 2. หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด: 
ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนนิการเปลี่ยนใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว่้าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านกังานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน
รวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  
บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรือ
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 
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บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

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

ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ต่างๆ ในรอบปีปฏทินิ ไดจ้าก web site ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี 

ตัง้แต่วนัท่ี  28  พฤษภาคม  2564  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2565 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนรวมได้ที่  บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า เทคโนโลยี 
1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. นางสาว วริยิา โภไคศวรรย์ 
4.    นายประพจน์ อ้วนเจรญิกุล 
5.    นายธนา เชนะกุล, CFA 
6.    นายวรณุ ทรพัย์ทวกุีล 

                        7.    นายสร สุรสทิธิ,์ CFA 

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

  
 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 

 

 
  
 
 

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

 
 
  

  
 
 

ตารางรายละเอียดคา่นายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ตัง้แต่วนัท่ี 28 พฤษภาคม  2564  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2565 

อนัดบั รายช่ือบริษัทนายหน้า 
 ค่านายหน้าจากการซ้ือ
ขายหลกัทรพัย ์(หน่วย : 

บาท)  

 ร้อยละของค่า
นายหน้าทัง้หมด  

1 บรษิทัหลกัทรพัย์ ดบีเีอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 740,465.53 48.65 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 339,462.29 22.30 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 250,172.58 16.44 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 192,022.38 12.62 

รวมค่านายหน้าทัง้หมด 1,522,122.78 100.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร 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 าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่ีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม  

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

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการหาก
บรษิทัจดัการแสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

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

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

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีมู่ลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน 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  



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี                          2 

(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นได้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

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

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

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่บรษิทัจดัการ  

เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัชี ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องจดัท าและส่ง
รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส 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 สื่อบนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์ 

(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  
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(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(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 ดูแลตดิตาม
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 : 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี                          4 

โทรศพัท์ : (02) 470 9520  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

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

(2) รบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย์ 
ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแล
ใหก้ารเบิกจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถ
ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

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

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย์ และโอนหลกัทรพัย์ต่างๆ ทีเ่ป็นทรพัย์สนิ
ของกองทุน ตามค าสัง่ของบริษทัจดัการ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งใหถู้กต้องครบถ้วน
ก่อน  

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

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กี่ยวเนื่องกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย์รวมถงึการแจง้การ
เปลี่ยนแปลงของหลกัทรพัย์ทีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลกัทรพัย์ เป็นต้น หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย์ โดยทนัททีีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

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

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิกองทุนนัน้  

(9) รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วย
ลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ 
ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผิด และค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียม
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ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการได้ค านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ่งบรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแล้ว หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบ
กรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนการ
ช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และกรณีอื่นใด ที่กฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนดใหต้้องขอความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิีค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตุจ าเป็น
ท าใหว้ธิคี านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัย์สนิอื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัท ารายงานตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 
6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิน้
รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกดิเหตุทีต่้องเลกิกองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกับ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชียงัไม่สิน้สุด ผูดู้แลผลประโยชน์จะดูแลและรบัฝากทรพัย์สนิ
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแล้ว และผูดู้แล
ผลประโยชน์จะดูแลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่กองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิและขอ้มูล
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัช ี(แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ
หรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง  

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถงึหน้าทีดู่แลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้
ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อ
รบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
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ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีับผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
ได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนใน
การท าหน้าทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัค้าน 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิให้
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดย
บอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอื
บรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

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

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการจดัการกองทุนหรอืขอ้มูลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษิทั
จดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์มคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้้ดูแล
ผลประโยชน์แก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแก้ไข
ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแต่วนัทีแ่ก้ไขเสรจ็สิน้  
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ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์มไิดแ้ก้ไขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว 
และเมื่อไดร้บัอนุญาตแล้ว บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั  

(7) เมื่อผูดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้้มละลายตามค าสัง่ศาล  

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และต้องแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าได้
ต่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็น
การขดัแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได้ หากเป็นกรณีที่มนีัยส าคญั
และไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได้  

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ  

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140  

โทรศพัท์ : (02) 470 9520  

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ จ ากดั 
และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัย์สนิทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัย์สนิใดๆใด ๆ  

 

3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

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

 

5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที ่บลจ.พรนิซเิพลิ แต่งตัง้  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

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

 

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

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี

9.1. ทีป่รกึษาการลงทุน :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ (ถ้าม)ี ทัง้นี้ สญัญาดงักล่าวจะไม่ขดัต่อประกาศหรอื
กฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  

หมายเหตุ (ทีป่รกึษาการลงทุน) :  

บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญด้านธุรกจิและการลงทุน ใหเ้ป็นทีป่รกึษาการลงทุนของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน
เพื่อใหค้ าแนะน าในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการกองทุน เพื่อใหบ้รหิารจดัการกองทุนเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด ทีป่รกึษาการลงทุนทีบ่รษิทัจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มี
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อ านาจควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัจดัการแต่อย่างใด โดยเมื่อบรษิทัจดัการแต่งตัง้ทีป่รกึษาการลงทุนแล้ว บรษิทั
จดัการจะด าเนินการแจง้ชื่อทีป่รกึษาการลงทุนดงักล่าวไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อไป  

9.2. ทีป่รกึษากองทุน :  

อย่างไรกต็าม บริษทัจดัการอาจท าการแต่งตัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รึกษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รึกษา
กองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษา
กองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการ
แต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

หมายเหตุ (ทีป่รกึษากองทุน) :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการ
แต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี้ทีป่รกึษากองทุนดงักล่างต้องมคุีณสมบตัเิป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และ/หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง  

 

10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่ม ี

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล ตามหวัขอ้ "การจ่ายเงนิปันผล"  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

       ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิีการทีน่าย  
 ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  
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13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบริษทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไข
วธิกีารจดัการ"  

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่ีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
เตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบริษทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ
ช าระบญัชีกองทุนรวมและวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"  

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผิดจ ากัดเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการ
คนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

        - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

        กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบริษทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน  
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14.2.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแตล่ะครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แล้ว นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึ่งบรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุน
ของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มูลของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตามขอ้มูลในหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เป็นขอ้มูลทางทะเบยีนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องและเป็นปัจจุบนั  

14.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยต้องแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว  

14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต 
โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

14.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บรษิทัจดัการพจิารณาใหม้ีการจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับการ
จ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม
ดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุน
ชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่ายในช่วง
ระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอื
ปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บริษทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดนัข้อ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล  

 



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ไชน่า เทคโนโลยี                          12 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้  

1. หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บริษทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอื
ลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่ริษทัจดัการได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทึกมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใิน
เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะไม่น าทรพัย์สนิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิที่
ไดจ้ากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่
กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ย
ทรพัย์สนิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สินนัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลี่ยเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับ  

ตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิได้สุทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 
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 โดย
อนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่ริษทัจดัการไม่ได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษ และบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะได้
จากการรบัช าระหนี้ มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระ
หนี้  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใช้ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม
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ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ามาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิ
ดงักล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด้  

(2) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัย์สนิ
ดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และใน
ระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัย์สนิดงักล่าวในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บริษทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุน
รวม  

16.3 ในกรณีที่มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อก
ตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิอื่นที่
ไดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการไม่ต้องน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
นัน้มารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

เงื่อนไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้ีการจ าหน่าย
ทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื 
บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  

2. บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ โดยเป็นไป
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง  

3. บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณีที่
เป็นการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (MF for PVD) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2562  

4. หลกัเกณฑ์การจดัสรรหลกัทรพัย์  

4.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 
บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้  

(1) มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ (Mark to Market)  

(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration)  

(3) สดัส่วนการลงทุน  

(4) สภาพคล่องของตราสาร  
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(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating)  

หลกัการจดัสรร  

- บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทยีบมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นหลกั  

- บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัดจ านวนหุน้/จ านวนหน่วยของตราสารภายใต้ทีค่ านวณไดจ้ากการจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็ตาม
ขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม  

- ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิ เช่น กรณีที ่ผูอ้อกตราสารมกีารก าหนดเงื่อนไขทีไ่ม่อนุญาตให้
กองทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีก่องทุนถอือยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารรายนัน้ได้ หรอืในกรณีที่การจดัสรร
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิใดๆมแีนวโน้มส่งผลใหคุ้ณสมบตัิดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิภายหลงัการจดัสรร
ลดลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้ดุลยพนิิจในการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิตามวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการพจิารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย  

4.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรร
หลกัทรพัย์ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีจ่ะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงนิใหแ้ก่ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุน โดยค านวณจากมูลค่ายุตธิรรมทีบ่รษิทัจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ ณ วนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์ใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัสรรตามขอ้ 4.1 และหากมสี่วนต่างจะช าระเป็น เงนิ
สด โดยมีวธิกีารค านวณ ดงันี้  

(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนต้องช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนที่
ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข) ค านวณสดัส่วนตามมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน เพื่อพจิารณาว่าหลกัทรพัย์แต่ละตวัคดิ
เป็นสดัส่วนเท่าใดของพอร์ตการลงทุนทัง้หมด  

(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนซึ่งพจิารณาจากหลกัการ
จดัสรรตามขอ้ 4.1  

(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีมู่ลค่าของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีจ่ะ
จดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนมมีูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ ้ขายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัย์ทีค่ านวณไดต้ามขอ้ 4.2 (1) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่าง
ระหว่างมูลค่าเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีที่กองทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อการช าระคนืส่วนต่าง
ตามวรรคหนึ่ง บริษทัจดัการจะท าการช าระส่วนต่างใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการ
ใดถดัจากวนันัน้ ทัง้นี้บริษทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั  

หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนพงึไดร้บั หกัดว้ยมูลค่า
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นทีต่้องการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  

(3) กรณีทีม่ผีูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิมากกว่า 1 ราย บรษิทั
จดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิตามวธิกีารที่ก าหนดในขอ้ 4.2 (1)  
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(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามขอ้ 4.2 (2) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิทีม่จี านวนผูข้ายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บริษทัจดัการจะด าเนินการ
จ่ายเงนิส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่มีูลค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บริษทัจดัการ
จะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็น
ส าคญั  

4.3 วธิกีารส่งมอบ  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ไปยงับญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเปิดไวก้ับบรษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัย์สนิหรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
ผูร้กัษาทรพัย์สนิหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ป็นเงนินัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเข้าบญัชรีบัช าระ
ค่าขายคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ  

โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลี้ยงชพีในวนัเดยีวกบัการช าระ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิให้กบัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย  

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 แก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากได้กระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมายแล้ว 
ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 

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

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

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

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  
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18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ 
เนื่องจากขอ้จ ากัดดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ต้องไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ 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  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนั :  

การแก้ไขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ในขอ้ผูกพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผูกพนัส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพนัคู่สญัญา 
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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) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้  

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุน
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รวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนเท่านัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใช้บงัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวาม
เชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ 
เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัย์สนิคงเหลอืทีม่คุีณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

(4) กรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึ่งบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผล
ว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวม  

ความใน (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักับกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีด
เดอร์ กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

(5) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขาย
คนืหน่วยลงทุนตามขอ้ (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (3) วรรคสามและวรรคสีม่าใช้บงัคบัโดยอนุโลม  

(6) เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

(7) เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
จดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล  

22.1.2 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  

22.1.3 ส านักงานก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมได้ ในกรณีทีป่รากฏเหตุ
ดงัต่อไปนี้  

(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฏบิตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชี้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้ีการเลกิกองทุนรวมทนัที  
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22.1.4 ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ  

     22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

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

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1  

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนชอ่งทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่
ปรากฏเหตุตาม 22.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม 22.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถอืว่าเป็นการเลกิ
กองทุนเปิดนัน้  

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

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนเปิดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีจ่ะต้อง
ด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่
ต้องปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศ
แก้ไขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่ก้ไขดว้ย  

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชี้ชวนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่ง
หนังสอืชี้ชวน  

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

(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
บรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบริษทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  
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(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มูลตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หาก
วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการประกาศมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกั  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัย์สนิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม
และผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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