
 

 

 

 

 

 

 

• กองทุนน้ีไม่ถกูจ ำกดัควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไปจึงเหมำะกบัผู้ลงทุนท่ีรบัผลขำดทุนเส่ียงสูงได้
ท่ำนัน้ 

• กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีไม่เสนอขำยกบัผู้ลงทุนทัว่ไป โดยเป็นกองทุนส ำหรบักองทุนส ำรองเล้ียงชีพภำยใต้กำรจดักำรของ
บริษทัจดักำรเท่ำนัน้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ี มีนโยบำยท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ตอบ
แทน ท ำให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีควำมเส่ียงมำกกว่ำกองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมำะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องกำรผลตอบแทนสูงและรบั
ควำมเส่ียงได้สูงกว่ำผู้ลงทุนทัว่ไป 

• กองทุนอำจจะลงทุนในตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ซ่ึงเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์หรือ
ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กองทุนจึงมีควำมเส่ียงเน่ืองจำกกำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุน เมื่อเห็นว่ำกำรลงทุน
ในกองทุนน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือช้ี
ชวน 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สำมำรถด ำรงสินทรพัยส์ภำพคล่องได้ ผู้ลงทุนอำจไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมท่ีมีค ำสัง่ไว้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้ำงอิงในอนำคต และเม่ือมี
ข้อสงสยั ให้สอบถำมผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบัรองถึง
ควำมถกูต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำย
นัน้ 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 15 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2566 

หนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงกำร 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ี 
Principal Fixed Income Fund (PRINCIPAL FI)  

ส ำหรบักองทุนส ำรองเล้ียงชีพภำยใต้กำรจดักำรของบริษทัจดักำรเท่ำนัน้ 
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รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ี 

  ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม : 

  เป็นไปตามประกาศ 

1.   ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้  

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Fixed Income Fund  

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL FI  

1.4.  ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้  

1.6.  การก าหนดอายุโครงการ : ไมม่ ี 

1.7.  อายุโครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  

1.8.  อายุโครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เงือ่นไข (อายุโครงการ) : ไมม่ ี

1.10. ลกัษณะโครงการ : -  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย  

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขาย :  

2.1.  จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 20,000,000,000 บาท  

 2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ตน้ : 20,000,000,000.00 บาท 

2.2.  เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) : - 

2.3.  มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 2,000,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : 100,000 บาท  

2.7.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : 100,000 บาท  

2.8.  มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผู้
สัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ใน
อนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรอืขายคนืหน่วยลงทุนได ้โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยแลว้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิ
การขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บรษิัทจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบรษิัทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของ
บรษิัทจดัการ และ/หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเว็บไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1.  วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมวีตัถปุระสงคเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนทีต่อ้งการผลตอบแทนทีด่จีากการลงทุนใน
ระยะปานกลางถงึระยะยาว โดยกองทุนรวมมุ่งเน้นทีจ่ะน าเงนิลงทุนทีร่ะดมไดไ้ปลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภท
ตราสารหนี้ภาครฐั เงนิฝาก และตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก ่กองทุนส ารอง
เลีย้งชพีภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัราย
อื่น  

3.2.  ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :   

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไม่มคีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5.  นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

 บรษิทัจดัการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทุนรวมได ้ตามหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด ทัง้นี้ จะท าเพื่อการบรหิารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านัน้ 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-
Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2  วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8.  กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active 
management)  

3.9.  ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   
1) ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาล อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในอตัราส่วนรอ้ย   
    ละ 50  
2) ผลตอบแทนรวมของดชันีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตรา   
    สารอยู่ในระดบั A- ขึน้ไป อายุ 1 - 3 ปี ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25  
3) อตัราดอกเบีย้เงนิฝากประจ า 1 ปี วงเงนิน้อยกว่า 5 ลา้นบาท เฉลีย่ของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่  
   ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ในอตัราส่วนรอ้ยละ 25 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลใน
การเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่้
ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ทีม่คีวามมัน่คง รวมกนั
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิกองทุนรวม และมคีวามสามารถในการช าระดอกเบี้ยและเงนิต้น 
โดยกองทุนจะพจิารณาลงทุนในตราสารดงัต่อไปนี้  

(1)  ตราสารหนี้ 

(2)  เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

(3)  ตราสารหนี้ภาคเอกชน  

บริษัทจดัการจะก าหนดการด ารงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน ้าหนักของกระแสเงนิที่จะได้รบัจากทรพัย์สินที่
กองทุนรวมลงทุนไว ้(target portfolio duration) ไม่เกนิ 4 ปี   

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งสญัญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทุน  (efficient portfolio management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง 
(structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอื อาจลงทุน
ในหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ  

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  

เป็นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทนุในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  
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เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัยส์นิประเภททองค าแทง่ (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity 

ไม่มกีารลงทุน 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่ม ี 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ (group limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) เฉพาะส่วนทีไ่ม่เป็นไปตาม
ประกาศ 

 ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุนหรอื Basel lll ทีม่อีนัดบัความน่า
เชื่อทีต่วัตราสารและ/หรอืผูอ้อกตราสารทีต่ ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุ
ได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
1.1 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน 
1.2 ตราสาร Basel III 
1.3 Derivatives หรอื Structured note  

ไม่เกนิ 20 % 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 
และไม่ลงทุน หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง, หน่วย Property, หน่วย Infra, หน่วย Private Equity 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 
เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Clas0s of Unit) :  

4.1 การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2 ประเภทการแบ่งชนดิหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่ม ี

5.    การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

 สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

 สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7. การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1. ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคารบัซื้อคนื โดยมูลค่าหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่า
และราคาทีไ่ดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

ทัง้นี้จะมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน = มลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี 

7.4.2. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถตดิต่อขายคนืได้ทีบ่รษิทัจดัการ 
หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนได้ทุกวนัท าการ ในเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. โดย
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ต้องกรอกขอ้ความในใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน โดยระบุรายละเอียดและความจ านงให้
ครบถ้วนชดัเจน และจะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนทีต่้องการจะขายคนื หรอืระบุจ านวนเงนิ
ทีต่อ้งการไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง   

(2) ผู้ขายคนืที่ได้ท าการยื่นแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะท าการยกเลกิ
หรอืเปลี่ยนแปลงไม่ได ้ทัง้นี้ เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากบรษิทัจัดการ  ซึ่งขึน้อยู่กบั
ดุลยพนิิจในการพจิารณาของบรษิทัจดัการเป็นรายกรณี  

(3) ในการขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงถึงเอกสาร
ส าคญัทีแ่สดงถงึการท านิตกิรรมในนามของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุน และ/หรอืจ านวนเงนิทีต่อ้งการขายคนื  ใน
ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนและ/หรอืจ านวนเงนิที่ปรากฏใน
บญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุน หรอืขายแลว้ท าให้
คงเหลอืต ่ากว่าจ านวนทีต่ามเงื่อนไขกองทุนก าหนด  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนนัน้ 

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลกัฐานของผู้ถือ
หน่วยลงทุนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง (ถ้าม)ี ใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทางโทรสาร และ/หรอืช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถยนืยนัแหล่งที่มาได้ ผู้
ถอืหน่วยลงทุนตกลงส่งตน้ฉบบัเอกสารทุกฉบบัใหแ้ก่บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/
หรอืช่องทางอิเล็กทรอนิกสอ์ื่นนัน้ ทัง้นี้ หากปรากฎในภายหลงัว่าขอ้ความหรอืขอ้มูลตาม
เอกสารที่ไดร้บัและเอกสารต้นฉบบัไม่ตรงกนั หรอื บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืไม่ไดร้บัเอกสารตน้ฉบบั และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คืนได้ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั ้น
แล้ว  บรษิัทจดัการ หรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้
ความเห็นชอบในการด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นนัน้แลว้ 

ทัง้นี้ หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วน และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขหรอืยืนยันจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(6) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่ง “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบั
ภาษี และ/หรือเอกสาร/ หรือข้อความใดซึ่งไม่จ ากัดรูปแบบและวิธีการอันสามารถเป็น
หลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได”้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทาง
ไปรษณีย์ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับ
รวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านอง
เดยีวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

7.4.3. การช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(1) บรษิัทจดัการจะด าเนินการหรอืมอบหมายให้นายทะเบยีนหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท า
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การของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกับธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อ
การช าระราคา โดยน าฝากเงนิดงักล่าวเขา้บญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้น
ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 
และจดัส่งทางไปรษณียห์รอืน าส่งโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้
ความประสงค ์

(2) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขายคนืหน่วยลงทุน จะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มลูการสัง่ขายหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื :  

การขายคนืหน่วยลงทุนไม่วา่กระท าผ่านชอ่งทางใดก่อนเวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด 
ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ส าหรบัการท ารายการขายคนืหน่วยลงทุนหลงั
เวลา 15.30 น. ในวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรอืในวนัหยุดท าการ ให้ถอืเป็นการขายคืนหน่วย
ลงทุนในวนัท าการซื้อขายถดัไป   

ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อนัเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการใหบ้รกิารของผูใ้ห้บรกิารตามที่ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การซื้อขายทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมไปลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวไดเ้พยีง
เทา่ทีม่คีวามจ าเป็น ทัง้นี้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนั
แลว้ 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

7.9.1 กรณีหยุดรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ และ/หรอืชะลอการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(1) กรณีทีเ่อกสารหลกัฐานการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ครบถว้น 

(2) กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ าการขายคนืหน่วยลงทุนยงัมไิดน้ าส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีใ่ช้
เปิดบญัชจีนครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่ง
เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถว้นก่อน จงึจะท าการขายคนืหน่วยลงทุนได ้

7.9.2. บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ท าการขายคนืหน่วยลงทุนได้ท าการศกึษา เขา้ใจ และ
ยนิดทีีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย รายละเอยีด วธิกีารเงือ่นไขต่างๆ ทีก่ าหนดในโครงการ 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

  สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 
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9. การช าระคา่รบัซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษให้
ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้  
(1) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น  
    นัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ  
(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ  
(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้  

10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการโดยความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ามเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย 
โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไมไ่ดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป
และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(3) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้
ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจ
เลื่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อน
ผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้  การผ่อนผันดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

- ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทนุ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

- แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐานการได้รบัความเห็นชอบหรอืการรบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั โดยบรษิทั
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้

- ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ หากถงึวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนวนัอื่น และมผีู้ถอืหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บรษิัทจดัการจะต้องรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แล้ว
จงึช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ๆ ต่อไป 
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11. การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

     1.   เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุน
รวม (Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงือ่นไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน และ
บรษิทัจดัการจะพจิารณาเลอืกใช ้Swing Pricing ทีเ่ป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing 
Pricing ตามดุลพนิจิของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็น
ส าคญั 

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
ซึง่บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและ
หรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
และเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทุน
และค่าใชจ้่ายจากการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask 
spread ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากการซื้อขายทรพัยส์นิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ ภาวะ
สภาพคล่องของตลาดทรพัยส์นิทีล่ดลงจากปกต ิตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้ม)ี 
ภาษแีละหรอือากรแสตมป์ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียูแ่ละหรอื
สมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการ
ไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุน
รวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน 
นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไมใ่ช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL 
(ถา้ม)ี แต่สามารถใชร้่วมกบัเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุย
พนิิจของบรษิทัจดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดั
ในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและ
หรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  
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2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามทีบ่รษิทั
จดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วย
ลงทุนในวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอื swing pricing และบรษิทัจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุน
ดงักล่าวไปใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการใชเ้ครื่องมอื swing 
pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่
ไดด้ าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแลว้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมอื swing pricing ในวนัท าการนัน้ 
แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็คา่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถ
เรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรร
หน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะ
ยงัคงเป็นไปตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่ี
อ านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมใ่ชเ้ครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้วา่ค าสัง่
ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
และ/หรอือาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของบรษิทัจดัการ 

                การพจิารณาใชเ้ครือ่งมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใช้
เครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านงึถงึและรกัษาผลประโยชน์ของ
กองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่
สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของ
กองทุน มคี่าเกนิกว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุน ค านวณจากมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

                ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

     2.   การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

      2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทนุ (notice period) : 

           กองทุนรวมทัว่ไป 

           เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมลูค่าเกนิกว่า : 3.00 % ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง    
    กองทุนจะตอ้งแจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 7 วนัท าการ 
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หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีทีม่กีารใช ้Notice period และมเีหตทุีท่ าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมอือื่นดว้ย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏบิตัิ
กบัค าสัง่ทีไ่ดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดยีวกบัค าสัง่ทีไ่ดต้ามปกตใินวนัทีท่ ารายการดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการ
อาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมอือื่น ไดแ้ก่ Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, 
Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไมใ่ชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีที่
พจิารณาแลว้ว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่
ไม่เกนิ Notice period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ
และในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไป
ตามดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งเทา่ทีส่ามารถท าไดเ้พือ่ใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึ
ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัยส์นิทีล่งทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลีย่นออก (switch out) ไม่เกนิ 
Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่
กองทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
เกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการก าหนดเงือ่นไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่มป่กตดิว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว 
Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน 
เทยีบกบั มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการ
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ก าหนด โดยที ่มลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มลูค่าการซื้อหน่วยลงทนุ (subscription) 
บวก มลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และ
หกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อื
หน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกส่วนทีเ่หลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกใหมต่ามสดัส่วน (pro-rata 
basis) โดยไมม่กีารจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจบุนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้ี
การยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้
Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก บรษิทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่น
ออกส่วนทีเ่หลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไมม่ากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุ
ไวใ้นโครงการ 

5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่ง
สภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรปูแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถงึเปลีย่นแปลง gate period ไดต้าม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะปรบัลดไมต่ ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบใุนโครงการ และไม่เกนิ 
Gate period สงูสุด ทีร่ะบใุนโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การ
ยกเลกิ Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจ
เรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 
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5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมใ่ชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีทีพ่จิารณาแลว้วา่ค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไมม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครือ่งมอืน้ีโดย
เป็นไปตามดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ โดยค านงึถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทาง
ปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกต ิหรอืประเมนิว่า
สถานการณ์อาจจะไม่ปกต ิโดยบรษิทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ทีไ่ม่ปกตดิว้ย Gate 
threshold ได ้โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัยส์นิ สภาพคล่องของตลาด
ทรพัยส์นิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption 
Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

3. การด าเนินการในกรณีทีผู่อ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารทีล่งทุนขาด
สภาพคล่องหรอืไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป 
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวห้รอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสุดไม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จา่ย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อน่ึง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทน. 
11/2564 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
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เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มี
ความเชื่อโดยสจุรติและ สมเหตสุมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึง่ไม่เกนิกว่ากรณีทีป่ระกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไมข่ายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่
ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอย่างใด
อย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมส่ามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการของตนอนัเนื่องมาจาก การทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุน
ของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
และการคา้หลกัทรพัย ์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เงือ่นไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไขเกีย่วกบัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก รวมถึงบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บั
ความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

• หากขอ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถว้น และบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดแ้จง้
ใหผู้ส้ ัง่ซื้อทราบแตไ่ม่ไดร้บัการแกไ้ขหรอืยนืยนัจากผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิบญัชจีองซื้อหน่วยลงทุนในอนาคตโดยไม่ถอื
ว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
www.principal.th หรอืช่องทางอื่นใดทีจ่ะก าหนดต่อไป 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการขยายเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้การเปลีย่นแปลงเวลาดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. แลว้ 
โดยจะตดิประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
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• ในกรณีทีผู่ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเชค็ หรอืดราฟต ์ซึง่ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิได้
ในวนัทีส่ ัง่ซื้อไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนใน
วนัท าการทีส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิไดใ้นราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดข้องสิน้วนัท าการทีเ่รยีกเกบ็เงนิได ้

ในกรณีทีเ่ชค็ หรอืดราฟต ์ดงักลา่วถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ัง่ซื้อ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อนัน้ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน หรอืของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หรอืชื่อเสยีงหรอืความรบัผดิชอบทางกฎหมายของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรร 
หรอืไมจ่ดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ซ้ื้อหน่วยทราบลว่งหน้า 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิ วธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
เพื่อประโยชน์ของผูจ้องซื้อ/ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะท าการตดิประกาศทีส่ านักงานของบรษิทั
จดัการ และส านักงานส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปฏเิสธ และ/หรอืระงบัการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วน ใน
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุน
ของโครงการตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) กรณีเอกสารหรอืขอ้มลูทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ หรอืไม่
ครบถว้น 

(3) กรณีบรษิทัจดัการเกดิขอ้สงสยัว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการ
ฟอกเงนิ เป็นตน้ 

(4) กรณีทีป่รากฏเหตุการณ์ตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน” ขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” ขอ้ “การ
หยุดขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและประกาศ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีที่
มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนอาจก่อใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารกองทุน หรอืก่อใหเ้กดิผลเสยีหายแก่กองทุน หรอื ในกรณีที่
บรษิทัจดัการเหน็ว่าบรษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล
หรอืเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนและชื่อเสยีง หรอื
ความรบัผดิชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิทัจดัการเป็นหลกั 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเรยีกเอกสารหลกัฐานอื่นๆ ตามทีเ่หน็สมควร 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวม
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืว่า
ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 

       กรณีการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรอืถาวรกไ็ด ้ใน
กรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปลีย่นดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ หรอืมผีลกระทบในทางทีด่ี
ต่อกองทุนเปิดและผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรษิทั
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จดัการ และส านักงานผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัหรอื ประกาศผ่าน 
www.principal.th 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง ปรบัปรุง ช่องทาง วธิกีาร และ/หรอื เงือ่นไขเกีย่วกบัการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน รวมถงึบรกิารใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ ซึง่บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวผ่านเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

12. การหยุดขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไมน่ับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว
ไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : - 

14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

- ไม่ม ี-  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ไม่ม ี

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.11 ต่อปี 
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนยีมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน  

(1) ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในการจดัตัง้กองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการ
จัดตัง้กองทุนและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกับส านักงาน ค่าที่ปรึกษา
ทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทุน เป็นตน้ 

(2)  ค่าแปลหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ (ถา้ม)ี 

(3)  ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี

(4)  ค่าทีป่รกึษากฎหมาย 

(5)  ค่าจดัท า จดัพมิพ ์แบบฟอรม์ค าขอใชบ้รกิารกองทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/
ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีรายงานการถอืหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักองทุน และค่าใช้จ่ายในการจดัเตรยีมและจดัส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตลอดจนค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(6)  ค่าจดัท า ค่าพิมพ์หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดอืนและ
รายงานประจ าปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(7)  ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรพัย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัหรอืสิง่พมิพอ์ื่นใด 

(8)  ค่าใช้จ่าย และ/หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัย์ การลงทุนใน
หลกัทรพัย์ เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าประกนัความเสีย่งเน่ืองจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรอื อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

(9)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี(ถ้าม)ี อาทเิช่น ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม 
หรอืการด าเนินคดี เพื่อการรบัช าระหนี้ใดๆ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดขีองผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอื
เมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื 
ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายในการด าเนินคดทีางศาลเพื่อรกัษาสทิธขิองกองทุน เป็นตน้ 

(10)  ค่าจดัเตรยีมรายงานต่างๆ ส าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏบิตัติามกฎหมายหรอืประกาศของส านักงาน หรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
สมาคม หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย 
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(11)  ค่าใช้จ่ายในการจดัท า จดัพมิพ ์และจดัส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ 
รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิเช่น ประกาศการแก้ไขเพิม่เติมโครงการ การปิดสมุดทะเบยีนเพื่อจ่ายเงนิ
ปันผล เป็นตน้ และ/หรอื ขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(12)  ค่าใชจ้่ายเกี่ยวเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชุมผูถ้อืหน่วย
ลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสอืพิมพ ์
เป็นตน้ 

(13)  ค่าเอกสารทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชกีองทุน 

(14)  ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร เป็นตน้ 

(15)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ เช่นค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทั ้งค่าใช้จ่าย และ/หรือ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการจดัหา ไดม้า รบัมอบ/ส่งมอบดูแล รกัษา ป้องกนั
ผลประโยชน์ ซึง่สนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยต์่างๆของกองทนุทีน่อกเหนือไปจากทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 15.2.2 "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี" เป็นตน้ 

(16)  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินัดช าระราคา (failed trade) 

(17)  ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการช าระบญัช ีและเลกิกองทุน 

(18)  ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักองทุน 

(19)  ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแล
การจดัการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ตามทีจ่่ายจรงิ โดยนายทะเบยีนจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัทีย่ื่นค าขอโอนหน่วย
ลงทุน  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนก าหนดเป็นการทัว่ไปในการใหบ้รกิาร  
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15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามอตัราทีธ่นาคารพาณิชยห์รอืสถาบนั
การเงนิก าหนด โดยบรษิทัจดัการจะหกัจากจ านวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ 

(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี ) ตามอตัราที่ธนาคาร
พาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิก าหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(3) บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้
บรษิัทจดัการด าเนินการให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่ง
เป็นกรณีที่บริษัทจดัการด าเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจ าน ากบันายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลในทะเบียน 
เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัข้อค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ 
หวัขอ้ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามข้อ 15.2.1- 15.2.2 นี้ เท่ากับ มูลค่า
ทรพัย์สินทัง้หมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้หมดของกองทุนรวม ณ วันที่ค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนรวม โดยยงัไม่หกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุนของวนัที่ท าการค านวณ  ทัง้นี้ จะค านวณเป็นรายวนัและจะเรียกเก็บจาก
กองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนเป็นรายเดอืน 

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1.1) - 15.2.6 (1.9) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกดิขึ้นตามที่จ่ายจรงิ 
โดยในทางบญัช ีบรษิัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนั  ทุกวนัตาม
ระยะเวลาของค่าใชจ้่ายนัน้ หรอืตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

ค่าใชจ้่ายขอ้ 15.2.6 (1.10) - 15.2.6 (1.19) จะเรยีกเกบ็จากกองทุนเมื่อมคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ตามจ านวนที่
จ่ายจรงิ โดยในทางบญัช ีบรษิทัจดัการจะตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัทีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 

ทัง้นี้การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชี
และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมกีารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัภาษีมลูค่าเพิม่ ภาษี
ธุรกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรบัรูภ้าษี
ต่างๆ ดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ 
โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
โครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแล้ว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุน
ทราบอย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ 
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การเปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวธิกีารที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่า ผู้ลงทุนได้รบัทราบขอ้มูล
ดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้  

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่ง
แลว้  

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้
ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิาง
ธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่าง
ทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้ง
จดัใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้  

2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกว่าอตัราขัน้สงูของ
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

   2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแลว้ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถ
กระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวม
ประสงคจ์ะขึน้ค่าธรรมเนยีมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตาม
หลกัเกณฑด์งันี้  

 (ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัรา 
ขัน้สูงดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

 (ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้
สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

  ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้น ามาใช้กับกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมได้รบัมต ิ 
  พเิศษ”  

  ทั ้งนี้  การเปลี่ ย นแปลงข้อ  2 (2.2) ให้บ ริษัท จัดการแจ้งให้ส านั กงานคณ ะกรรมการ   
  ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  
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(1) บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ส านักงานประกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. 

(2) บรษิัทจัดการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้ 

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

การประกาศขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิัทจดัการ และจดัให้มปีระกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี และ/หรอื จะประกาศในหนังสือพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่ง
ฉบบั  

ในกรณีทีก่ารประกาศขา้งตน้ หากไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนที่
จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานยอมรบั บรษิัทจดัการจะ
ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนภายในสองวนัท าการถดัไปกไ็ด ้

ในกรณีที่มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้
วธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 
ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดย
ตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิัทจดัการจะน า
ผลประโยชน์นัน้ รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุน 
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16.3.  แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

16.4.  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกต้องและได้มีการ
ประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิดไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืคดิเป็น
อตัราไม่ถงึรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถกูตอ้งภายในเจด็วนัท าการนบั
แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดงักล่าวต้อง
มสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

 (ก) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

 (ข) มลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

 (ค) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

 (ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

(2) ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมผีลต่อเนื่องถึงการค านวณ
มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ใหแ้ก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่
วนัทีพ่บว่ามลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

16.4.2.  ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปิดไม่ถูกต้องและได้มกีาร  
 ประกาศมูลค่าดังกล่าวไปแล้ว หรือในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนของ 
 กองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดงักล่าวมมีูลค่าตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคดิ 
 เป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาที่ถูกต้อง ให้บรษิัทจดัการกองทุน 
 รวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) ค านวณมลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพบว่ามลูค่า
หรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง   

(2) ด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่มูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้มมีูลค่าและคิด
เป็นอตัราดงักล่าว 

(ก) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท า
การถัดจากวันที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง  และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ค านวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัเสร็จสิ้น  เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองข้อมูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทส่งรายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชน์   

รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนุโลม 
เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวม
เปิด  ใหร้ะบุการด าเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 16.4.1(1)(ง)  

(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  
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(ค) ด าเนินการโดยวธิกีารใด ๆ เพื่อใหผู้้ลงทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนรวมทีม่กีาร
แก้ไขมูลค่าหรอืราคาหน่วยลงทุน และวนั เดอืน ปีที่มกีารแก้ไขมูลค่าหรอืราคา
หน่วยลงทุน ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานตาม (ก) ความใน (ค) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมปิดทีม่หีน่วยลงทนุ
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์  และได้ประกาศการแก้ไขมูลค่า
หน่วยลงทุนตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

16.4.3 ในกรณีที่มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้อง
ดงักล่าวมมีลูค่าตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรอืราคา
ทีถู่กต้อง ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปนี้ เฉพาะวนัที่มูลค่าหรอืราคาหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้มมีลูค่าและคดิเป็นอตัราดงักล่าว  

(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 16.4.2 
(2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของการด าเนินการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเมื่อพบว่า
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในขอ้ 16.4.4 ใหแ้ล้วเสรจ็  และด าเนินการโดย
วธิกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามขอ้ 16.4.2 (2) (ข) และการชดเชย
ราคา ภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

(3) จดัท ามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว 
พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงัตามขอ้ 16.4.2 (2) (ก) ให้
ส านักงานภายในเจ็ดวนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่
อาจควบคุมได ้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมส่งส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ว่าการทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดม้า
พรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน 

16.4.4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3 (2) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate)ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องหากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่
มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จะต้องลด  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิัทเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิ
ของบรษิัทเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี  เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคา
ตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย์
ไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 
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(ข) กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มจ านวน
หน่วยลงทุนของผู้ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของ
กองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา  เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้าย
คืนหน่วยลงทุน   แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่  ให้บรษิัทจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) ให้
บรษิทัปฏบิตัดิงันี้ 

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน  ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเพิ่มจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิด
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมลดจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวน
หน่วยลงทุนที่จะต้องลด  ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมจ่ายเงนิของบรษิัทเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้
และจ่ายเงินของบรษิัทเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่
กรณี  เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์
ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์หรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่
ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมต้องชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน
หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท  บริษัทอาจน าเงิน
ชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  แต่ถ้า
บุคคลดงักล่าวไม่มสีถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ใหบ้รษิทัชดเชยราคาให้แล้ว
เสรจ็ภายในหา้วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงนิของกองทุนรวมเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนตาม 
(1)(ข)  หรอืผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2)(ก)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจจ่ายเงนิ
ของบรษิทัเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้

16.4.5. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีส าเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 (2) 
(ก)  ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทั เพื่อใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้

16.4.6. หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมคดิค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จากมลูค่าหน่วยลงทุน หรอืราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุนรวม เวน้แต่ในกรณีทีค่วามไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมสีาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้

16.4.7. บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามขอ้ 16.4.2 ในหนังสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่าย
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ในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทนุและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ใน
กรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได้ 

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ชื่อทีป่รกึษาการลงทุน : ไม่ม ี

17.5.2. ชื่อทีป่รกึษากองทุน : ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั 

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิัท พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานิช บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310โทร : 02-645-0080 

หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ีเน่ืองจากไม่ใช่กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ (Country Fund)  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1.  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่ เดอืน  

18.2.  วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 มถิุนายน 2552  

18.3.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ไม่ม ี
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1 การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อื
ว่ามตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติ
โดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง 
หรอืไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แตก่รณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้   
     ถอืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ่ 
     ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมต ิ 
     เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก  
     หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
     ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได ้ 
     แลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที ่ 
     จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้  
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชีช้วน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ 
ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

  19.2 วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงข้างมากหรอืมติ
พเิศษมจี านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสยีงขา้งมากหรอืมติพเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมี
จ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับ
มตนิัน้ 

2.  ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ซึง่จะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ให้บรษิัทจดัการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิีจดัการให้ส านักงานทราบ
รวมทัง้แจ้งไปยงัผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะทีผู่้ลงทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได้ 
ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข 
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 4.  การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการต้องไดร้บัมตเิสยีงข้าง   
   มาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(1)  การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความ
เสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั 

(2)  การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมที่มี
การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยง
ชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารอง
เลีย้งชพี 

(3)  การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดบัความ
เสีย่งของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4)  การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

(5)  การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ 

(6)  การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอื
การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 

  5. ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

 (1)  กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องได้รบัมติเสยีงข้างมากหรอืมติพเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องไดร้บัมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

   6. ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวน
ไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัรา
ดงักล่าว แลว้แต่กรณี ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับ
มตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

 7. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วาม
เหน็ชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านกังานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้

(1)  การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

(2)  การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  

(3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้ง
กบันโยบายการลงทุน  
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(4)  การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้ง
ชพี และกองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี 

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

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไมมผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รวมถงึไมท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

    8. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมยื่นค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบั
ประชาชนผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน และให้ถือว่าได้รบัความเห็นชอบการแก้ไข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงานได้รบัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ
ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแลว้  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

9. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบั
ประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อ
ส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบั
ประชาชนแลว้ ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการจดทะเบยีน และ
การยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 

เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึ่งแลว้ ส านักงานจะ
ด าเนินการพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 

การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 

                  19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
                  19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  
                            1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  
                            2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  
                  19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไป   
                            ตามวนัทีบ่รษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชว้ธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุน
รวมจะไม่นับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอื
หน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดร้บัมาโดยชอบ
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แลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย 
ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ
กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่
กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อ  
     ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิ 
     กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมต ิ  
     ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละ 
     ชนดิ  
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย   
     ลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  
การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของ
กองทุนแลว้ บรษิทัจดัการจะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทนุ 
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 
129/3 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

20.  ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  

1. การแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนหรอืวธิกีารจดัการ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิม่เติมโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิกีารจดัการตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่ ส่วนราชการต่างๆ  เช่น  คณะกรรมการ ก.ล.ต . ส านักคณะกรรมการ ก.ล.ต . 
กระทรวงการคลงั และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรบัเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม/ลด 
ประกาศ เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วธิกีารจดัตัง้จดัการ และ/
หรอืวธิกีารบรหิารจดัการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏิบตัิ เงื่อนไข 
หรือ รายละเอียดต่างๆ ทัง้นี้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย  ทัง้นี้การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามที่ส านักงานประกาศก าหนด เห็นชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ให้
สามารถกระท าได ้ 

2. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft commission) 

บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร
ของบุคคลดงักลา่วในการจดัการกองทุนได ้โดยมหีลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบัไว้นัน้ต้องเป็นทรพัย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาท
โดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ 

(2) ต้องไม่มพีฤตกิรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทจดัการใช้บรกิารของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกนิความจ าเป็นเพื่อให้
กองทุนไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) 

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ 
บรษิัทต้องกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุน
รวมนัน้ดว้ย 

3. การกูย้มืเงนิหรอืการท าธุรกรรมขายโดยมสีญัญาซื้อคนื 

บรษิัทจดัการอาจกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

4. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม 

 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้ือหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว
ไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

        5.   การควบรวมกองทุน  
การควบรวมกองทุนรวมตอ้งเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตก้ารจดัการของบรษิทั
จดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  
กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึน้ไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
1. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ  
 การลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละ 
 กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุรวมดงักล่าว  

 2. กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุน
รวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อ
เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  
ในการควบรวมกองทุนไมว่่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุน
เปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง
ปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัิ
ในการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  
ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนั
ประชุม หรอืส่งหนงัสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดทา้ยของการรบั
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หนังสอืแจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มลูทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกีย่วกบัการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  
(1) สถานะการลงทุนของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจบุนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่

จะตอ้งแสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัรา
ผลตอบแทน (ถา้ม)ี มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิ 
เฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของสปัดาหล่์าสุด และ
ผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

(2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะที่
จะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยตอ้งมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัประเภทและวตัถุประสงคข์อง
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
และจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  
(4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทนุ  
(5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวม

ใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  
(6) การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถา้ม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล

ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  
(7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วย

ลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 
(8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื

หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  
3.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัที่

การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บั
โอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุก
แห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  
ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของ
บรษิทัจดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  
เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

5. การด ารงความเพยีงพอของเงนิทุน 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน และการท าประกนัภยัความรบัผดิ
ของบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวธิขีอรบั 
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ความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนั
นับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หาก
มเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้  โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ  และในกรณีที่มี
ค่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว  

หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุน
รวมต่อไป 

6. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 
หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร 
ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งข้อมูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/
หรอืจดัส่งขอ้มลูใหใ้นรูปแบบขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบักองทุนครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใช้
แทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด ้ 

7.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

1) พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา(ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาหรอืทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผู้ทีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2) นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนติบิุคคลดงักลา่ว 

3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืส่งค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระ

เงนิเกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี ้รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอื
ผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5) กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ
หรอืระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มส าหรบัผู้
ลงทุนทีม่ลีกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

 8.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไมม่ภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุน
รวมจะอา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพือ่การวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวาง
ทรพัย ์

9. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั: 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่สญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution 
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หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชขีองบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมรกินั ผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่
ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลใน
หลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่ คล้ายคลึงกับ 
FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตน
กบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของ
บุคคลสญัชาติอเมรกิันและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้
ลูกคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใต้ขอ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1) ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการ
ขายทรพัย์สินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
และสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) 
มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก
ทรพัย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามข้อก าหนดของ 
FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบักองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการ
ผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนรวมได้รบัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จึงเข้า
ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง  และเพื่อให้
บรษิัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ปฎิบตังิานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรอืเป็นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและ
ตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองสหรฐัอเมรกิา จ านวนและ
มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้ับ เป็นต้น)ทีม่ี
อยู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและ
ต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(2) รอ้งขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรอื
พสิูจน์ทราบความเกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติ
อเมรกิันหรอืการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็น
ต้น รวมถึงน าส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของ
กฎหมายดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้
เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการ
ด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการ
แจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยุดให้บรกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน
โดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการ
ด าเนินการทีไ่ม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนั
จะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ 
ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็น
พลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการ
ตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
รอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้
บรษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีง
ขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
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จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ 
หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่าย
เกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการ
ไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 
โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ 
การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัิจากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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ปฏทินิ ไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 

 
รำยชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีำรท ำธรุกรรมกบักองทุนรวม 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ี 
ตัง้แต่วนัท่ี  1  กรกฎำคม  2564  ถึงวนัท่ี  30  มิถนุำยน  2565 

- ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดท้ี ่บรษิทัจดัการโดยตรง 
หรอืที ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) และส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รำยชื่อผู้จดักำรกองทุนท่ีบริหำรจดักำรกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตรำสำรหน้ี 

 
1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นางสาวชนัยกานต ์สวสัดฤิกษ ์

 
หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จ ัดการกองทุนทัง้หมดได้ที่ website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) 

 
 

รำยงำนรำยละเอียดกำรรบัคำ่ตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจำกกำรลงทนุ 
- ไม่ม ี- 

 
รำยงำนกำรรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจำกกำรท่ีกองทนุใช้บริกำรบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
ค่ำนำยหน้ำทัง้หมดจำกกำรท่ีบริษทัสัง่ซื้อขำยหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (กองทุนตราสารหนี้) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ส่วนข้อผกูพนั
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) :  

44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร.0-2686-9500, โทรสาร 0-2657-3167 

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

ในการจดัการกองทุนบรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) การบรหิารกองทุนรวม 

(1.1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ ซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อส านักงาน 
ภายใน 15 วนัท าการนับแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนครัง้แรก 

(1.2) จดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ ตราสารหนี้ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการอยา่งเคร่งครดั  

(1.3) น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างๆ และซื้อขาย จ าหน่าย สัง่โอน เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมาย ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน 
และตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(1.4) ด าเนินการเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายแลว้ หรอืยกเลกิหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนื 

(1.5) ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(1.6) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ ระงบั หรอืหยุดการสัง่ซื้อ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.7) สงวนสทิธทิีจ่ะเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.8) สงวนสทิธทิีจ่ะรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี้ตามทีร่ะบุไวใ้น
โครงการ 

(1.9) สงวนสทิธทิีจ่ะช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
สมาคมก าหนด 

(1.10) สงวนสทิธทิีจ่ะละเวน้ไมป่ฏบิตัติามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน เมื่อบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทุนมเีหตุอนั
สมควรเชื่อไดว้า่มตดิงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ของส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
หน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย 

(1.11) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของกจิการทีก่องทุนถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าทีจ่ าเป็น เพื่อ
รกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเป็นไปตามแนวนโยบายทีค่ณะกรรมการการลงทุนเป็นผูก้ าหนด 

(1.12) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิจีดัการกองทุนตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ 
28. “วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ” 

(1.13) กระท านติกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่บรษิทัจดัการมอี านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย 
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(1.14) ปฏบิตักิารอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ จะตอ้งไมข่ดัต่อพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

(1.15) ด าเนินการเลกิกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

(1.16) จดัใหม้กีารช าระบญัช ีตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ “การช าระบญัชกีองทุนรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ” 

(1.17) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครดั 

(2) การรบัและจ่ายเงนิของกองทุน 

(2.1)  จดัใหม้กีารรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผู้
สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

(2.2)  ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

(3) การแต่งตัง้บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการจดัการกองทุน 

(3.1) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์กองทุนซึง่มคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถงึการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน
ตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์” ทัง้นี้ โดยไดร้บั
อนุญาตจากส านักงาน ก่อน 

(3.2) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3.3) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนทีม่คีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านักงาน ว่าดว้ยการใหค้วาม
เหน็ชอบผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย์ 

(3.4) แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมื่อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้โดยความเหน็ชอบของส านักงาน กอ่น 

(3.5) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(3.6) แตง่ตัง้บุคคลใดๆ เพื่อมาปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่กองทุน ทัง้นี้ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 

(4) การขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(4.1) จดัใหม้ใีบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ซึง่มลีกัษณะเป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(4.2) ขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตข้อ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” ขอ้ “การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” และขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

(4.3) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” และขอ้ “การเสนอขายภายหลงัการ
เสนอขายครัง้แรก” 

(4.4) จดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ะรบัซื้อคนืจากผูถ้อืหน่วยตามส่วนตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน” แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืขอ้ “การไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน 
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ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน" หรอืขอ้ “การช าระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ย
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ” 

(4.5) ยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีร่บัซื้อคนื ซึง่ไดร้บัการจดัสรรแลว้ 

(4.6) ชดเชยราคาตามขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(4.7) ปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ไิดท้ าการซื้อขายหน่วยลงทุนและไมม่หีน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ “การรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน” คงเหลอือยู่ในบญัช ี

(5) การด าเนินการอื่นๆ  

(5.1) จดัใหม้กีารฝากทรพัยส์นิของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน 

(5.2) จดัใหม้แีละเกบ็รกัษาไวซ้ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ประกาศก าหนด 

(5.3) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปี
ปฏทินิและรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแกผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนับแตว่นัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดอืน และ ภายใน 3 เดอืนนับแตว่นัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปี
บญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม
เป็นภายใน 4 เดอืนนับแตว่นัสิน้รอบปีบญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ให้
บรษิทัจดัการจะด าเนินการอย่างน้อยดว้ยวธิกีารอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้  

(1)   จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(2)   เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งจดัท า
และจดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขเป็นอย่างอื่น 

(5.4) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวน
และมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ส านกังาน ทราบภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้กไ้ข
เพิม่เตมินัน้ 

(5.5) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ เป็นกองทุนต่อส านักงาน โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอตัราที่
ส านักงาน ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย 

(5.6) จดัท ารายงานการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ภายในทุกสิน้วนัท าการนัน้ 

(5.7 จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วนัท าการนัน้ 

(5.8) จดัท ารายงานอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัยส์นิทีม่มีลูค่าเกนิอตัราส่วนทีส่ านักงาน ก าหนด ในกรณีที่
มไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ก าหนด และจดัส่งใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัถดัจากวนัทีไ่ดม้าซึง่หลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัยส์นินัน้มมีลูค่าเกนิอตัราที่
ก าหนด 
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(5.9) จดัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ๆ ขายคนืหน่วยลงทุนเกนิ
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

(5.10) ก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุน ดว้ยความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อใชใ้น
การค านวณทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว้่า วธิกีารค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ
ของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะทีค่ านวณ
มลูค่า 

(5.11) ดแูลตดิตาม และรกัษาสทิธขิองกองทุน รวมถงึการด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคด ีหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทน
ความเสยีหาย ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(5.12) ขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในการด าเนินการรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื่น 

(5.13) จดัท าบญัชแีสดงการลงทนุของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น 

(5.14) จดัท าและจดัส่งรายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(5.15) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการ
ค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารด าเนินการ
ในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง” 

(5.16) สัง่ผูด้แูลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย ์ตลอดจนช าระราคาค่าหลกัทรพัย ์
และเบกิจ่ายเงนิของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของกองทุน ตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีก
เกบ็จากกองทุน” 

(5.17) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีส่ านักงานก าหนด 

(ข) เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ 

กองทุนรวมอาจเปลีย่นบรษิทัจดัการไดเ้มื่อเกดิกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ และเมื่อไดร้บัการอนุมตั ิหรอืเหน็ชอบ
จากส านักงาน 

(1) เมื่อสิน้สุดระยะเวลา และ/หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 

(2) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงนโยบาย วธิกีารในการจดัการ การด าเนินงาน การบรหิารจดัการกองทุน หรอืมกีาร
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีอื่นใดอนัจะมผีลใหบ้รษิทัจดัการไม่ประสงคท์ีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่
ต่อไป บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่รบัหน้าทีใ่นการจดัการกองทุนต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ต่อ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าทีต่่อไป (ลาออก) โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วย
ลงทุนจะตอ้งด าเนินการจดัหาบรษิทัจดัการรายใหม่ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน และไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน เพื่อ
ท าหน้าทีจ่ดัการกองทุนตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการแทนบรษิทัจดัการภายในระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนันับจากวนัที่
ไดร้บัแจง้จากบรษิทัจดัการ 

ในการเปลีย่นตวับรษิทัจดัการหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน กใ็ห้
ด าเนินการขอความเหน็ชอบดงักล่าวก่อน โดยบรษิทัจดัการจะปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้บรษิทั
จดัการรายใหม ่อย่างไรกด็ ีหากเป็นกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบรษิทั
จดัการตามขอ้ (2) ขา้งตน้น้ีจนครบถว้น แต่กองทุน และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจดัหาบรษิทัจดัการกองทุนรวมอื่นใดมารบัหน้าทีไ่ดภ้ายใน 180 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการไดท้ าการ
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บอกกล่าว บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ โดยถอืว่าการด าเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนทุกรายแลว้  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี้ ในกรณี
ทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ให้
ถอืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามที่
จ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได้ ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง 
ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่  

 

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน์ 

(1.1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก ผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม” 

(1.2) บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว ทัง้นี้ โดยไดร้บั ความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.1) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และประกาศส านักงาน ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว หรอืประกาศและค าสัง่ตา่งๆ ทัง้ทีม่อียูใ่น
ปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องบรษิทัจดัการโดยเคร่งครดั 

(2.2) ดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกทรพัยส์นิของกองทุนออกจากทรพัยส์นิของผูด้แูล
ผลประโยชน์และทรพัยส์นิของลกูคา้อื่นจนกว่าจะจดทะเบยีนยกเลกิกองทุน พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายของกองทุน
เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยตอ้งเกบ็รกัษาหรอืฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ หรอืบรษิทัศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตหรอืตกลงเป็น
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อย่างอื่น ทัง้นี้หากมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิ ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบรษิทัจดัการ รบัเงนิ
ต่างๆ ทีก่องทุนจะพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทุน เช่น เงนิจองซื้อหน่วยลงทนุ เงนิปันผล และ
ดอกเบีย้จากหลกัทรพัย ์เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ และเงนิอื่นใดของกองทุนและน าเขา้ไวใ้นบญัชี
เงนิฝาก และ/หรอื บญัชทีรพัยส์นิของกองทุน  

(2.3) จดัใหม้กีารรบัมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ซึง่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนตลอดจนรบั
ช าระหรอืช าระราคาค่าหลกัทรพัยด์งักล่าว ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเมื่อเหน็ว่าหลกัฐานถูกตอ้งแลว้  

(2.4) รบัรองความถูกตอ้งในการแจง้แกไ้ขเพิม่เตมิมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท าการ
สุดทา้ยของแต่ละเดอืนต่อส านักงานทุกเดอืน ภายในวนัท าการที ่7 ของเดอืนถดัไป 

(2.5) รบัรองความถูกตอ้งในจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการโอนเขา้บญัชสีัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลกิ
จากการขายคนืของ ผูถ้อืหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

(2.6) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการทีบ่รษิทัจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิ ของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(2.7) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการทีบ่รษิทัจดัการไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หากเหน็ว่ามเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่
สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่สามารถค านวณมลูค่า
ทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน 

(2.8) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีทีบ่รษิทัจดัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(2.9) ใหค้วามเหน็ชอบราคาทีเ่ป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนในกรณีทีบ่รษิทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็
ว่าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์
ในขณะค านวณมลูค่าดงักล่าว 

(2.10) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการรบัช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัแทนการช าระหนี้
ดว้ยเงนิสดตามตราสารแหง่หนี้ 

(2.11) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อประกอบกบัขอ้มลูอื่นๆ ทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูจ้ดัหาใน
การจดัท ารายงานดงันี้ 

1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 30 วนันับตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว 

2) รายงานทุกรอบปีบญัช ีโดยส่งใหบ้รษิทัจดัการภายใน 60 วนั นับแต่วนัสิน้ปีบญัชนีัน้ 
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(2.12) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื และราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไว ้และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง 
เมื่อเหน็ว่าถูกตอ้งแลว้ 

(2.13) จ่ายเงนิจากบญัชขีองกองทุนในเวลาทีก่ าหนดตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 

(2.14) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ รบัเงนิปันผล และรบัดอกเบีย้ 
การจองหุน้เพิม่ทุน การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ และการเปลีย่นแปลงอื่นใดทีม่ผีลต่อการถอืครองหลกัทรพัยข์องกองทุน
โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัขา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรพัย์ 

(2.15) จดัท ารายงาน และบญัช ีดงัต่อไปนี้ และส่งใหแ้ก่บรษิทัจดัการ 

1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผลในการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการเกีย่วกบัการรบัและจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์การรบัเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ  

2) จดัท าบญัช ีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทนุทีร่บัฝากไว ้

3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน และรบัรองความถูกตอ้ง 

4) จดัท างบกระทบยอดส าหรบับญัชเีงนิฝากของกองทุนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน์ 

5) จดัท ารายงานเกีย่วกบัเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน 

(2.16) แจง้ใหบ้รษิทัจดัการทราบในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมทัง้
ประกาศหลกัเกณฑ ์หรอืขอ้บงัคบัอื่นใดทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าวจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
กองทุน 

(2.17) จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบรษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรอืไมป่ฏบิตัติามหน้าทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันับแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 

(2.18) ดแูลและตรวจสอบสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้จะตอ้งไม่เขา้มามอี านาจต่อการ
ตดัสนิใจและการด าเนินงานของบรษิทัจดัการ 

(2.19) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหาย
จากบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม 

(2.20) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ หน้าทีผู่ด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดเมื่อผูช้ าระบญัชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุดผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัฝากทรพัยส์นิของ
กองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุน 

(2.21) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์หมดหน้าทีล่งไมว่่าในกรณีใดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์นัน้ตอ้งท าหน้าทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจดัการโอนทรพัยส์นิ และเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจน
การด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารโอนทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบร้อยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์
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รายใหมจ่ะเสรจ็สิน้และผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าทีไ่ดท้นัท ีเวน้แต่บรษิทัจดัการหรอืผูม้อี านาจตาม
กฎหมายจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

(2.22) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พรอ้มทัง้แสดงเหตุผล และ
หลกัฐานทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบหรอืทีไ่ดใ้หก้ารรบัรองขอ้มลูใน รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชย
ราคาจากผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

(2.23) ท าการรบัรองในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งอนัมสีาเหตุเน่ืองจากจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคมุได ้เช่น จาก
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง 

(2.24) รบัรองขอ้มลูการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงั รวมถงึการชดเชยราคากรณีค านวณหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(2.25) กรณีการช าระบญัชกีองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์จะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิคงเหลอื
ทีผู่ช้ าระบญัชรีะบุ รวมถงึการรบัฝากทรพัยส์นิจนกว่าการช าระบญัชจีะเสรจ็สิน้ 

(2.26) จดทะเบยีนทรพัยส์นิหรอืหลกัทรพัยท์ีต่อ้งจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอืผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ลว้แต่กรณี 

(2.27) จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้ รวมทัง้จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายของกองทุน
ดว้ย 

(2.28) ผูด้แูลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน ประกาศไวโ้ดยเคร่งครดั 

(2.29) ด าเนินการอื่นๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ตอ้งไมข่ดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของส านักงาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็น
เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อใน
หนังสอืเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
ได ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนใน
การท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิให้
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
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เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใตเ้งือ่นไขสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่เกดิกรณีใดกรณีหนึ่ง
หรอืทัง้หมดดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้ โดยไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์โดยบอกกล่าว
ใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 90 วนั 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ 
ผูด้แูลผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการจดัการโครงการ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์ 
หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอืน่ใดในส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุนรวมอนัจะมผีลใหบ้รษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ไมส่ามารถตกลงทีจ่ะ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายหรอืประกาศดงักล่าว ทัง้นี้เน่ืองจาก
การเปลีย่นแปลงดงักล่าว มผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์
จะรบัหน้าทีด่งักล่าวต่อไป ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้
บรษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหค้วามเหน็ชอบมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ โดย
บรษิทัจดัการจะบอกกล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 90 วนั  

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัิ
ของผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขคุณสมบตัใิห้
ถูกตอ้งภายใน 15 วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานทราบ
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีไ่ดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดท้ าการแกไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทั
จดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันับ
แต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานแลว้บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั ทัง้นี้เวน้แต่ส านักงานมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัการกองทุนรวม หรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อความเสยีหายต่อกองทุนรวมหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูด้แูลผลประโยชน์เอง บรษิทั
จดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วนั 

กรณีทีม่เีหตตุอ้งเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมท าใหก้ารเป็นผูด้แูลผลประโยชน์สิน้สุดลง ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์จดัการโอนทรพัยส์นิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่รอืตาม
ค าสัง่ของบรษิทัจดัการหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการด าเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็นเพื่อใหก้ารโอน
ทรพัยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยภายใน 30 วนั นับตัง้แต่วนัถดัจากการเป็นผูด้แูลผลประโยชน์สิน้สุด
ลง 
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ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

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

และ/หรอืผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่ทีบ่รษิทัจดัการจะแต่งตัง้ขึน้ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 

3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4917 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่3787 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซแ่ต ้ 

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8382 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่8501 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่9622 

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 2645 0080  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกุล  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่10508  
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บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : +66 
2645 0080  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคารซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถ.หลงัสวน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทร.0-2686-9500  

 

5. ผู้จดัจ าหน่าย :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุในสญัญาแต่งตัง้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้สญัญาดงักล่าวจะไมข่ดัต่อประกาศหรอืกฎหมายต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ : - 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุในสญัญาแต่งตัง้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้สญัญาดงักล่าวจะไมข่ดัต่อประกาศหรอืกฎหมายต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

7. ผู้ดแูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไมม่ ี

 

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

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี

หมายเหตุ (ทีป่รกึษากองทุน) :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการแต่งตัง้บุคคล คณะบุคคล และ/หรอืนิตบิุคคลเพื่อเป็นที่
ปรกึษากองทุนในภายหลงั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ ทีป่รกึษากองทุนทีบ่รษิทัจดัการจะแต่งตัง้ขึน้
ดงักล่าวจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่อย่างใด  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 
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11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  

     เน่ืองจากไม่ใช่กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนต่างประเทศ (Country Fund)  

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัจดัการ ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ “การรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนในหนงัสอืชีช้วน”  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

- ไม่ม ี-  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะโอนเปลีย่นมอืหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนด พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อผูโ้อน
และผูร้บัโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดแก่นายทะเบยีนหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ร้บั
โอนยงัไม่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึท าการโอนหน่วยลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ “ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากทีไ่ดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงนิ 
และใบก ากบัภาษ ีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มลูการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและ
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกตอ้งสมบูรณ์ 
ทัง้นี้ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอ้ “สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน” ไดต้่อเมื่อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเรยีบรอ้ย
แลว้  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนโอนหน่วยลงุนหากมกีารโอนหน่วยใหบุ้คคลอื่นที่
มใิช่ผูล้งทุนสถาบนั 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ข
วธิกีารจดัการ" 
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13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษิทัจดัการจะไมน่ับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวได้
เตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนื และ/หรอื ไดร้บัทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ เมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดย
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัชตีามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการนี้  

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

1  สทิธใินการจ าน าหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย 

2. สทิธใินการไดร้บัช าระค่ารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัช าระค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น แทนเงนิได ้ในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถช าระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่ าหนดในขอ้ “การช าระค่ารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ” 

3. สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีไ่ดแ้จง้ไวเ้มื่อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมื่อเปิดบญัชี
กองทุน ตอ้งกรอกใบค าขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลู และยื่นใหแ้ก่บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนเพื่อแกไ้ขขอ้มลู โดยผู้
ถอืหน่วยลงทุนตอ้งยื่นเอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพื่อใหน้ายทะเบยีนด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืบญัชกีองทุนต่อไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งรบัทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในใบค าขอ
เปลีย่นแปลงขอ้มลู 

4. สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ต่างๆ ทีก่องทุนจดัไวใ้หส้ าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในอนาคต เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาสทิธปิระโยชน์
ต่างๆ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเพิม่เตมิ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัประโยชน์นี้อย่างเท่าเทยีมกนัทุก
ราย ทัง้นี้ บรษิทัจดัการถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ อย่างไรกต็าม สทิธปิระโยชน์ต่างๆ เหล่าน้ีมไิดช้่วยให้
ระดบัความเสีย่งและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลง 

อนึ่ง เน่ืองจากบรษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการจดัหาสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เอง บรษิทัจดัการจงึขอสงวน
สทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิเงือ่นไขเกีย่วกบัการใหส้ทิธปิระโยชน์ตา่งๆ ในอนาคตได ้โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบก่อน 

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

(1) โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุน
ท าการบนัทกึชื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบค าขอ
เปิดบญัชกีองทุน และ/หรอื บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน” และ “ใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดช้ าระ
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 

 (2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ 
หรอืขอ้ความใดซึง่ไมจ่ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน
ดงักล่าวได”้ ทุกครัง้ทีม่กีารสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุน และจะจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีและ/หรอืเอกสาร/ หรอืขอ้ความใด
ซึง่ไมจ่ ากดัรปูแบบและวธิกีารอนัสามารถเป็นหลกัฐานยนืยนัการท ารายการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 
วนัท าการนับแต่วนัท าการถดัจากวนัทีท่ ารายการนัน้ๆ ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแสดงความประสงคข์อรบั
หนังสอืเพื่อรบัรองการถอืหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได ้โดยตดิต่อยงับรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนื   อน่ึงเอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูส้ัง่ซื้อ เป็นผูม้อบให้
แลว้แต่กรณี 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและในหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดส่้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุฉบบัล่าสุดเป็น
รายการทีเ่ป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 

 (3)  นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนินการใหม้กีารออกและจดัส่ง “รายงานการถอืหน่วยลงทุน”  ซึง่ไดร้บัการปรบัปรุง
รายการใหเ้ป็นปัจจุบนั ณ วนัท าการสุดทา้ยของทุกไตรมาสตามปีปฏทินิ ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดทา้ยของไตรมาสนัน้ๆ ทางไปรษณีย ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการก าหนดและเหน็ว่าเหมาะสมโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน   

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ เอกสาร ขอ้ความ รวมถงึวธิกีารแจง้ และ/หรอืการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต โดยบรษิทัจดัการจะแจง้
ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการแกไ้ข/เปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิ นัน้ ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั   
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไมม่ี  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตาม
สทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้ 

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย์ 

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ 

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าว
แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารองรายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้ 

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิได้
สุทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนั
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น 

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิที่
ไดจ้ากการรบัช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิ
ไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ 
หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นและปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระ 
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ค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนกไ็ด้ 

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตรา
สารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ 
มลูค่าของทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้ 

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการ
ยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว 

ในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้
ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด้ ทัง้นี้ ในการ
ด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

เงือ่นไขเพิม่เตมิ : 

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้16.1.3หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจ
น าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด ้

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  
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17. การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

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

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด 
ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตาม
กฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 

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

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อื
หน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  
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การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อื
หน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่ง
หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้ง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรอื 
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(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไม่วา่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชื่อโดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความ
จ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 10 รายในวนัท าการใด เวน้แต่เป็นกองทุนรวมทีม่กีารจ าหน่าย
หน่วยลงทุนทัง้หมดใหแ้ก่กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ หรอืกองทุนประกนัสงัคม 

(2) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนเท่านัน้  

ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อ
โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เน่ืองจาก
กองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
เหลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

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

(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 
ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
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22.1.2  เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อ
ส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

22.1.3  เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ
จดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล 

22.1.4. เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

22.1.5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีที่
ปรากฎเหตุดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยต์ลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสอืชีช้วนและการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

22.1.6. เมื่อส านักงานสัง่ใหบ้รษิทัจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนเปิดหรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าทีข่องตน 

เงือ่นไขพเิศษ : 

1  กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่ใหเ้ลกิกองทุนจากหน่วยงานทีม่อี านาจตามกฎหมาย อาท ิค าสัง่ศาล ค าสัง่
อนุญาโตตุลาการ และ/หรอืกรณีปรากฏการณ์อื่นใดตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการนี้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุน โดยถอืว่าเป็นความเหน็ชอบของผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ ในกรณี
มเีหตทุีเ่ชื่อไดว้า่เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

      22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั 
หรอืสัง่การใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตตุาม 22.1.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตุการณ์ 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุนได ้  

(2.2) แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  
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(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่
ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท า
การนับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตตุาม 22.1.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการ
เลกิกองทุนเปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (3) 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ 
เงือ่นไข และวธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม 

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้ง
ด าเนินการเพื่อเลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่
ตอ้งปฏบิตัใินเรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศ
แกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่ง
หนังสอืชีช้วน 

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ
บรษิทัจดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นบัตัง้แต่วนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพื่อแสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หาก
วนัทีป่รากฏเหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน 

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
ตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน 
และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แตว่นัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคา
ดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
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23. การช าระบญัชีเมือ่เลิกกองทุน :  

เมื่อเลกิโครงการแลว้บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน จะพจิารณาแกไ้ข 
เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิประกาศ ก าหนด สัง่การเหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนั เป็นอย่างอื่น 

(1) บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงาน เหน็ชอบ เพื่อด าเนินการค านวณ รวบรวม
ทรพัยส์นิ จดัท าบญัช ีช าระหนี้สนิ จ าหน่ายและแจกจ่ายทรพัยส์นิแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ ท าการอย่างอื่นตามแต่
จ าเป็นเพื่อช าระบญัชขีองกองทนุใหเ้สรจ็สิน้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด สัง่การ ผ่อนผนั และ/หรอืเหน็ชอบ 

(2) เมื่อช าระค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระตดิพนั เงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัช ีและหนี้สนิทัง้หมดของกองทุนเสรจ็สิน้ ผู้
ช าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่คนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีม่ชีื่อปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิกองทุนรวม  

(3) ในกรณีทีเ่จา้หนี้ของกองทุนไม่ไดย้ื่นค าทวงหนี้แก่ผูช้ าระบญัช ีหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไมม่ารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไมย่ื่น
เชค็ต่อธนาคารเพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการแจกจา่ยทรพัยส์นิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ผูช้ าระบญัชจีะ
ด าเนินการวางเงนิตามจ านวนหนี้หรอืจ านวนเงนิตามเชค็ หรอืวางทรพัยส์นิอื่น ซึง่ไดห้กัค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
เกีย่วกบัการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวแลว้ รวมทัง้วางเงนิประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว ้ณ ส านักงานวางทรพัยต์าม
กฎหมาย กฎขอ้บงัคบั และระเบยีบเกีย่วกบัการวางทรพัย์ และจะแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้หนี้ หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่มชีื่อ
ปรากฏในบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนรวมทราบถงึการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ตอบรบัหรอืโดยวธิอีื่นทีม่หีลกัฐานการตอบรบั อกีทัง้ยงัจะด าเนินการใดๆ ตามความจ าเป็นเพื่อใหส้ านักงาน เป็นผูม้สีทิธิ
ถอนเงนิหรอืทรพัยส์นิทีว่างไว ้ซึง่เจา้หนี้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนมไิดเ้รยีกเอาภายใน 10 ปี นับแตว่นัถดัจากวนัทีไ่ดร้บั ค า
บอกกล่าวการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิในฐานะทีเ่ป็นทรพัยส์นิคงคา้งของกองทุนรวม 

(4) ผูช้ าระบญัชจีะตอ้งช าระบญัชใีหเ้สรจ็สิน้ภายใน 90 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัเลกิกองทุนรวม และเมื่อช าระบญัชเีสรจ็สิน้
แลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนพรอ้มทัง้จดัส่งรายงานผลการช าระบญัชตีามแบบทีส่ านักงาน 
ประกาศก าหนด ภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัช าระบญัชเีสรจ็สิน้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมม่ารบัเงนิหรอื
ทรพัยส์นิ หรอืไม่ยื่นเชค็แกธ่นาคารเพื่อใหใ้ชเ้งนิตามเชค็ทีไ่ดร้บัเนื่องจากการแจกจา่ยทรพัยส์นิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ผู้
ช าระบญัชสีามารถยื่นค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมไดเ้มื่อพน้ก าหนด 6 เดอืนนับตัง้แตว่นัถดัจากวนัช าระบญัชเีสรจ็สิน้ 
เวน้แตม่เีหตผุลจ าเป็นและสมควรโดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ดว้ย และหากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้ง
อยู่ ผูช้ าระบญัชจีะจดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานโครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการ
อนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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