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• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกาและญ่ีปุ่ น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์
การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนหลกัมีการกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยี (Information Technology Sector) ซ่ึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค และความล้าสมยัของสินค้า ดงันัน้ หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าวผู้ลงทุนอาจ
สูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก และอาจมีความเส่ียงและความผนัผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทัว่ไปท่ีมีการกระจาย
หลายอตุสาหกรรม 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 7 ชนิด ซ่ึงมีเงื่อนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ผู้ลงทุนควรศึกษา
ข้อมูลหน่วยลงทุนแต่ละชนิดก่อนท าการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอด็ดูเคชัน่ เทค มีนโยบายลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษทัจดัการอาจลงทุนใน
สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเห็น
เหมาะสม จึงอาจยงัมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ อีกทัง้ การท าธุรกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซ่ึงท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

• ในกรณีท่ีมีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนน้ีไปลงทุน บริษทัจดัการจะจา่ยคืนในรปูแบบ
ใดๆ ให้แก่กองทุนน้ีไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม (ถ้ามี)  

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค เป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมจึงมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในประเทศดงักล่าว 
เช่น ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ 
ตลาดการเงิน อตัราดอกเบี้ย และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเส่ียงในการบงัคบัใช้ข้อก าหนด
เก่ียวกบัการควบคมุอตัราแลกเปล่ียนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ อาทิ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืด
หรือเงินเฟ้อ ความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศจะออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่
สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศได้ 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค อาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ตอบแทน ท าให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสูงและรบั
ความเส่ียงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค ไม่สามารถด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนลา่ช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียง
ด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
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• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อ หรือสัง่สบัเปล่ียนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีท าให้บริษทัจดัการและหรือกองทุนภายใต้การจดัการมีความเส่ียงทางกฎหมาย ความทเส่ียง
ด้านภาษี หรือความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือ
กฎหมายอ่ืนทัง้ในและต่างประเทศท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อย
กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค เมื่อเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การลงทุนได ้

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รบัรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ
มีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุนผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลความเส่ียงในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจลงทุน 



 

 

 

 

หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชัน่ เทค  
 
 

จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 

เสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป 
 
 

มลูค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท 
จ านวนหน่วย 300,000,000 หน่วย 
มลูค่าทีต่ราไวห้น่วยละ 10 บาท 

 
 

สถานท่ีติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

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

 
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 

หนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีรวบรวมขึน้โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2565 
 
 
 
 
 

ป้องกนัความเส่ียง
อัตราแลกเปล่ียน
ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดัการกองทุน 

ระดบัความ
เส่ียงท่ีลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค 

ค าจ ากดัความ 

เป็นไปตามประกาศ 

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค 

1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Education Tech Fund 

1.3. ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไม่ก าหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : ไม่ก าหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายุโครงการ) : ไม่ก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิจิของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บั      
ผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที ่ 

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในตา่งประเทศไม่เหมาะสม หรอืไมม่ตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทนุหลกั)ได ้หรอืไม่
สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

 (ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่ง  
 เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตใุหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถงึ
การยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุด
ลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

   2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

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

      2.1.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการเริม่ตน้ : 3,000,000,000.00 บาท 
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2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิลงทุนของโครงการ 

บรษิทัจดัการสงวนสทิธใินการพจิารณาเพิม่จ านวนเงนิทุนของโครงการจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบรษิทั
จดัการพจิารณาเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุน โดยไม่ถอืว่าเป็น
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการซึง่การเพิม่จ านวนเงนิลงทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการ
ด าเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด 

2.3. มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท 

2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั:ิ : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : 500.00 บาท 

2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป : : แบง่ตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

ชนิดสะสมมลูค่า    : 1,000.00 บาท 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : 50,000,000.00 บาท  

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ   : 1.00 บาท 

ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : 500.00 บาท 

2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนบาท 

ชนดิสะสมมลูค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ก าหนด 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ไม่ก าหนด 

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค   3 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ก าหนด 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนืเป็นจ านวนหน่วย 

ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ก าหนด 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทนุสถาบนั    : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ก าหนด 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อและ/หรอืขายคนืกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่เท่ากนั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบ    
โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 
วนั และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลีย่นแปลงมลูค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอืขาย
คนืหน่วยลงทุนได้ ทัง้นี้ เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรือบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการเห็นว่า
เหมาะสมมากกว่าและผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้บัประโยชน์มากกว่าเดมิโดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยแล้ว ทัง้นี้ การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบ โดยจะประกาศไม่น้อยกว่า 7 วนั และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทนุมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีวคอื Credit Suisse 
(Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก  
ส่วนที่เหลอืลงทุนในหลกัทรพัย์อื่นใดที่ได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรมคีวามเขา้ใจและ
สามารถรบัความเสีย่งของความผนัผวนของการลงทุนในต่างประเทศ 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารทุน   

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 

 กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 

 ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund 
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 กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : ลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทนุแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :  

กองทุนอาจกู้ยมืหรอืท าธุรกรรมการให้ยมืหลกัทรพัย์ ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนื หรอืธุรกรรมการซื้อโดยมี
สญัญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1  วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื่อลดความเสีย่ง (Non-Hedging) 

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

3.6.2  วธิกีารในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อตัราส่วนการลงทุนใน Derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกนิ 100.00 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) :   

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุ Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (“กองทนุหลกั”) เพื่อใหผ้ลตอบแทน
เทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั ส่วนกองทุนหลกัมุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันชีีว้ดั (Active Management) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ  

1. ดชันี MSCI World ESG Leaders (NR) ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยต้นทุนการป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทยีบกบั ค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัที่ลงทุน ตามสดัส่วนการท าสญัญาป้องกนั ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน
ประมาณรอ้ยละ 85 และ  

2. ดชันี MSCI World ESG Leaders (NR) ในสกุลเงนิ USD ปรบัด้วยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลบาท ณ 
วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ตามสดัส่วนทีไ่ม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นประมาณรอ้ยละ 15 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บรษิัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม     
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูลและแจง้ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
อยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่าน
การลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุน
ได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิัท
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10  ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11  รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1. กองทุนมนีโยบายการลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีวคอื Credit 
Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP USD โดยเฉลีย่ใน
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รอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศ
ลกัเซมเบริก์ โดยกองทุนบรหิารและจดัการโดย Credit Suisse Fund Management S.A. 

กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) IBP 
USD มีนโยบายจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุนในตราสารทุนทัว่โลก (รวมถึง
ตลาดเกดิใหม่) และสทิธอิื่นๆ เช่น ตราสารแสดงสทิธิการฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ (American depository 
receipts, global depository receipts), ต ราสาร ส่ วน แบ่ งก า ไร  (profit-sharing certificates), participation 
certificates, หนังสอืแสดงสทิธใินเงนิปันผล (dividend rights certificates) เป็นต้น ทีอ่อกโดยบรษิทัทีด่ าเนินการ
หรอืมธีุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา ตัง้แต่การสรา้งเนื้อหาไปจนถึงแพลตฟอร์มและการน าเสนอขอ้มูล รวมถึง
ระบบโครงสรา้งพื้นฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ กองทุนหลกัอาจลงทุนไดไ้ม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนในตราสารทุน และหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวกับตราสารทุนของบรษิัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับค าจ ากัดความขา้งต้น 
กองทุนหลกัอาจลงทุนไดไ้ม่เกนิ 10% ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนในหุน้กู้อนุพนัธ์ (Structured Products) 
ที่อ้างอิงบนหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (equity) หลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน (equity-type 
securities) ตระกรา้ตราสารทุน (equity baskets) และดชันีตราสารทุน (equity index)ทีม่สีภาพคล่องเพยีงพอและ
ออกโดยธนาคารชัน้น า (หรือผู้ออกตราสารให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนที่เทียบเคียงกับธนาคาร ชัน้น า)        
ทัง้นี้ หุน้กูอ้นุพนัธ ์(structure products) ดงักล่าวจะตอ้งมกีารค านวณมลูค่าอย่างสม ่าเสมอ และไม่ก่อใหเ้กดิความ
เสีย่งจากการเขา้ท าสญัญา (leverage effect) รวมทัง้มกีารกระจายความเสี่ยงในดชันีตราสารทุนอย่างเพียงพอ 
ทัง้นี้  กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)   

2. บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้เงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงินหลัก 
ในขณะที่กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น ยูโร (EUR) ดอลลาร์สหรฐั 
(USD) เป็นต้น และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิในภายหลัง โดยค านึงถึงและรกัษา
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบ
และยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้   

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลกัษณะคล้ายเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรอืมไีวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงนิ ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกจิ สถาบนั
การเงนิ และ/หรอื ภาคเอกชนทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีไ่ดร้บั
การยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารอยู่
ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น 
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ       
โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพจินิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่น   
ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางราคาหลกัทรพัย์, ทศิทางอตัราดอกเบี้ย และสภาวะอตัราแลกเปลี่ยน รวมถงึค่าใชจ้่ายใน
การป้องกนัความเสีย่ง เป็นตน้ 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกัน    
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะ
ของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ, ค่าใชจ้่ายในการป้องกนัความเสีย่ง 
เป็นตน้ อย่างไรกต็ามหากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อ
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ประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรอืท าใหผู้้ถือหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ที่อาจได้รบั ผู้จดัการกองทุนอาจไม่ป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

กองทุนอาจลงทุนหรอืมไีวต้ราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์หรอืได้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรอืมีไว้ซึ่ง   
ตราสารหนี้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (Unrated Securities) และตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอื
ของตราสารหรอืผู้ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) รวมถึงตราสารทุนที่
ไม่ไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) อย่างไรกต็าม กองทนุอาจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสาร
แห่งหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment 
grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรอืที่ผู้ออกตราสารใน
อนัดบัทีส่ามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแก้ไขเพิม่เติม
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ีในภายหลงั บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิัทจดัการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการหรอืก่อนเลกิกองทุนรวม 
3. ช่วงระยะเวลาทีต่้องใชใ้นการจ าหน่ายทรพัย์สนิของกองทุนเน่ืองจากไดร้บัค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วย

ลงทุน หรอืมกีารสิน้สุดสมาชกิภาพ หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรอืเพื่อรอการลงทุน ทัง้นี้ต้องไม่
เกนิกว่า 10 วนัท าการ 

อย่างไรกด็ ีในกรณีทีส่ถานการณ์การลงทุนทัง้ในและ/หรอืต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิ
มคีวามผนัผวน เกดิภยัพบิตั ิเกิดเหตุการณ์ไม่ปกตติ่างๆ มกีารเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน 
ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ การเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ราคาตลาดลงอย่างรุนแรง
ที่สุดในรอบปีบญัช ีหรอืกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสยีหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรอื กรณีเกิดเหตุ
สุดวสิยัหรอืมเีหตุผลที่จ าเป็นและสมควร และ/หรอืในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัท าการ กรณีที่มผีู้ถอืหน่วย
ลงทุนสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนจ านวนมาก ดงันัน้ จงึอาจมบีางขณะทีก่องทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดได้ และบริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสดัส่วนการลงทุนต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต.โดยไม่ถอืว่าผดิเงือ่นไขโครงการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือคณะกรรมการตลาดทุนมกีารแก้ไขเพิม่เติม
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎเกณฑ์การลงทุนซึง่กระทบกบันโยบายการลงทุนของกองทนุน้ีในภายหลงั บรษิทัจดัการ
จะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
1. ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มกีาร

ลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 
(1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 
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(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนัคดิเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV ของ
กองทุนปลายทาง 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมมีูลค่าทรพัย์สนิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวข้างต้น บรษิัทจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
(1) แจง้เหตุทีก่องทุนปลายทางมมีูลค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดยค านึงถงึ

ประโยชน์ที่ดทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะ
ลงทุนรบัรู้และเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

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

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (3) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
*กองทุนปลายทาง หมายถึง กองทุนที่กองทุนหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมลีกัษณะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑโ์ดยครบถว้นดงันี้ 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และใหห้มายความรวมถึงกองทุนที่มี

ลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นตน้ 

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

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes หรอื sub-
classes) หรอืขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนที่แตกต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณา
เลอืกทดแทนกองทุนเดมิ จะตอ้งมนีโยบายการลงทนุทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ี ทัง้นี้ โดย
ค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of 
Funds  หรอืกองทุนรวมทีม่กีารลงทนุโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศได ้
หรอืกลบัมาเป็นกองทุน Feeder Fund ไดโ้ดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสีย่งของการลงทนุ (risk spectrum) เพิม่ขึน้ 
ทัง้นี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จดัการกองทุน โดยขึ้นกบัสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.principal.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการก าหนดก่อน
ด าเนินการเปลีย่นแปลงการลงทุนดงักล่าว 

ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็น
ทรพัย์สนิของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 
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ในกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ยกองทุนหลกั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิย์กเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุน
หรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนมาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการลงทุน 

ในกรณีทีอ่ยู่ในระหว่างการด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ยกองทุนหลกั อาจส่งผลใหร้ะยะเวลาดงักล่าวกองทุนอาจ
มไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิย์กเวน้ไม่น าเรื่อง
การลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

หากเกดิกรณีใด ๆ ทีท่ าใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่
ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิกองทุน ทัง้นี้ หากมกีารด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะ
ประกาศให ้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยไม่ชกัชา้ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าเงนิลงทุนบางส่วนหรอืทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์
ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีทีม่คีวามผดิปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด
หรอืการคาดการณ์ภาวะตลาดท าใหก้ารลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏบิตั ิหรอืกรณีอื่นใด
ทีเ่กดิจากสาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเกดิ
ภาวะสงคราม เป็นตน้ 

5. ในกรณีที่กองทุนหลกัมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัท าการซื้อขาย เช่น ไม่เกิน 10% ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของกองทุนหลกั ซึ่งในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัมกีารไถถ่อนหน่วย
ลงทุนรวมกนัในวนัท าการซื้อขายใดเกนิกว่าอตัราทีก่ าหนดไวด้งักล่าว จ านวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนในส่วนทีเ่กนิ 
10% จะถูกน าไปท ารายการในวนัท าการซื้อขายครัง้ถดัไป (ตามขอ้จ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทีส่ามารถท า
รายการได้ตามทีก่องทุนหลกัก าหนด) อาจส่งผลท าใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนไดร้บัช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ล่าชา้กว่าทีก่ าหนดไว ้(ถา้ม)ี 
รายละเอียดกองทุนหลกั  
กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุน คอื Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
ชื่อกองทุน   :  Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund 
Class :  IBP USD 
ประเภท   :  กองทุนรวมตราสารทุน 
อายโุครงการ   :  ไม่ก าหนด 
วนัจดัตัง้กองทุน   :  25 กนัยายน 2562  
จดทะเบยีนประเทศ  :  ลกัเซมเบริก์ 
สกุลเงนิของกองทุน   :  USD 
วนัท าการซื้อขาย    :  ทุกวนัท าการซื้อขายของกองทุนหลกั 
การจ่ายปันผล  :  ไม่จ่าย 
บรษิทัจดัการ    :  Credit Suisse Fund Management S.A. 
ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน :  Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน : กองทุนมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้รบัผลตอบแทนสูงสุดในสกุลเงินดอลล่าร์สหรฐั 

(สกุลเงนิที่อ้างองิ) โดยค านึงถงึหลกัการกระจายความเสี่ยง ความมัน่คงของเงนิ
ลงทุน และสภาพคล่องของสนิทรพัย์เป็นส าคญั กองทุนมีกลยุทธ์ในการบริหาร
แบบ Active โดยมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั 
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         นโยบายการลงทุน  : กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนใน     
ตราสารทุนทัว่โลก (รวมถงึตลาดเกดิใหม่) และสทิธอิื่นๆ เช่น ตราสารแสดงสทิธิ
การฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (American depository receipts, global 
depository receipts), ตราสาร  ส่ วน แบ่ งก า ไ ร (profit-sharing certificates), 
participation certificates, หนั งสือแสดงสิทธิใน เงิน ปันผล (dividend rights 
certificates) เป็นต้น ที่ออกโดยบริษัทที่ด าเนินการหรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ตัง้แต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงแพลตฟอร์มและการน าเสนอข้อมูล 
รวมถงึระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และอุปกรณ์ต่างๆ 
การลงทุนใน Edutainment ตามบรบิทนี้เป็นการได้มาซึ่งตราสารทุนที่เกี่ยวขอ้ง
กับการเปลี่ยนลักษณะและรูปแบบการศึกษ าในอนาคต  การลงทุ น ใน 
Edutainment จะรวมถึงการลงทุนในบริษัทผู้สร้างเนื้อหารุ่นใหม่ แพลตฟอร์ม 
รวมถงึบรษิทัทีใ่หบ้รกิารเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบั Edutainment 
กองทุนหลกัอาจลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุนใน
ตราสารทุน และหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวกับตราสารทุน ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับ   
ค าจ ากัดความข้างต้น เงินสด เงินฝากประจ า ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้      
ซึ่งอาจรวมถงึ แต่ไม่จ ากดัเพยีงพนัธบตัร และหลกัทรพัย์ที่ก าหนดอตัราดอกเบี้ย
คงทีแ่ละผนัแปร หลกัทรพัยใ์นราคาซื้อลดทีอ่อกโดยภาครฐั ภาคเอกชน และภาค
รฐัวสิาหกจิทัว่โลก (รวมถงึกลุ่มตลาดเกดิใหม่)  
กองทุนหลกัอาจลงทุนไดไ้ม่เกนิ 10% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนในหุน้กู้
อนุพันธ์ (Structured Products) ที่อ้างอิงบนหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน 
(equity) หลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน  (equity-type securities) 
ตระกร้าตราสารทุน (equity baskets) และดัชนีตราสารทุน (equity index) ที่มี
สภาพคล่องเพียงพอและออกโดยธนาคารชัน้น า (หรือผู้ออกตราสารให ้       
ความคุ้มครองแก่นักลงทุนที่เทียบเคียงกับธนาคารชัน้น า) ทัง้นี้ หุ้นกู้อนุพันธ์ 
(structure products) ดงักล่าวจะต้องมกีารค านวณมูลค่าอย่างสม ่าเสมอ และไม่
ก่อใหเ้กดิความเสีย่งจากการเขา้ท าสญัญา (leverage effect) รวมทัง้มกีารกระจาย
ความเสีย่งในดชันีตราสารทุนอย่างเพยีงพอ 
กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยง
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม  
ค่าธรรมเนียมการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)  : 3.00% (ปัจจุบนัยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมการขายคนืหน่วยลงทุน (Exit Charge)  : ไม่ม ี
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Conversion Charge)  : 1.50% (ปัจจุบนัยกเวน้) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)  : 0.70% ต่อปี (ปัจจุบนั 0.60%) 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Ongoing Charges)  : 0.90% ต่อปี 
Performance Fee*  : หากกองทุนสามารถท าผลตอบแทนไดส้งูกว่า  

 ดชันี MSCI World ESG Leaders (NF)  
 กองทุนจะคดิค่าธรรมเนยีม Performance Fee  
 ที ่15% ของผลการด าเนินงานทีส่งูกว่าเมื่อ 
 เทยีบกบัดชันีชีว้ดั โดยจะคดิสะสม 
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 ค่าธรรมเนียมตามการค านวณ NAV ของทุก  
 วนั 

หมายเหตุ: กองทุนหลกัอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆของกองทุนได ้
* กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund – Class IBP USD ก าหนดช่วงเวลาอ้างองิการคดิ
สะสมค่าธรรมเนียม Performance Fee จนถึง 30 พฤศจกิายนของทุกปีและจ่ายค่าธรรมเนียมภายใน 1 เดอืน
หลงัสิน้สุดช่วงเวลาอา้งองิ  
อย่างไรกต็าม ค่าธรรมเนียม Performance Fee จะถูกเรยีกเกบ็จากกองทุนหลกัแมใ้นกรณีทีผ่ลการด าเนินงาน
ของกองทุนหลักเป็นลบหากกองทุนหลักมีผลการด าเนินงานสูงกว่าดัชนีชี้วดัในช่วงวนัจ่ายค่าธรรมเนียม 
Performance Fee ก่อนหน้า ทัง้นี้ หากไม่มีการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม Performance Fee ในช่วงระยะเวลา    
3 ปี การค านวณค่าธรรมเนียมจะถูกรเีซ็ตใหม่ในวนัค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนหลงัจากสิ้นสุด
ระยะเวลา 3 ปีดงักล่าว 
ตวัชีว้ดั (benchmark)   : MSCI World ESG Leaders (NR) 
Bloomberg ticker : CRLEEIU LX 
ISIN   : LU2025863684 

       ดขูอ้มลูกองทุนหลกัเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
      https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684# 
 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนหลกั 

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน  
กองทนุมคีวามเสีย่งจากการลงทนุในตราสารทุน หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุน ซึง่รวมถงึความผนัผวนของราคา
ตลาดผูอ้อกหลกัทรพัยท์ีไ่ม่พงึประสงค ์ขอ้มลูทางการตลาด สถานะทีเ่ป็นรองของผูถ้อืตราสารทนุเมื่อเทยีบกบัตรา
สารหนี้ทีอ่อกโดยบรษิทัเดยีวกนั ผูล้งทุนควรพจิารณาถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
การก าหนดมาตรการควบคมุการแลกเปลีย่นและขอ้จ ากดัอื่น ๆ 

ความเสีย่งจากการลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมหรอืบาง Sector 
กองทุนอาจลงทุนในอุตสาหกรรมหรอืภาคเฉพาะหรอืกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง อย่างไรกต็ามอุตสาหกรรมหรอื
ภาคส่วนเหล่านี้อาจไดร้บัผลกระทบจากตลาดหรอืปัจจยัทางเศรษฐกจิซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างส าคญัต่อมูลค่าของ
การลงทุนของกองทุน 

ความเสีย่งจากปัจจยัดา้นตลาด 
ความเสีย่งดา้นตลาดคอืความเสีย่งทัว่ไปทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ โดยมลูค่าของการลงทุนนัน้อาจ
เปลี่ยนแปลงไปในทศิทางทีเ่ป็นผลเสยีต่อผลประโยชน์ของบรษิัท โดยเฉพาะอย่างยิง่มูลค่าของการลงทุนอาจไดร้บั
ผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การพัฒนาระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจหรือการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรฐับาล 

ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
กองทุนอาจลงทุนในสกุลเงนิอื่นนอกเหนือจากสกุลเงนิทีอ่า้งองิ และอาจมคีวามผนัผวนซึง่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
สนิทรพัย์สุทธขิองกองทุนทัง้ในเชงิบวกหรอืเชงิลบ สกุลเงนิของบางประเทศอาจมคีวามผนัผวนจงึส่งผลกระทบต่อ
มลูค่าหลกัทรพัยใ์นสกุลเงนิดงักล่าว หากสกุลเงนินัน้แขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิอา้งองิ 
กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน อย่างไรกต็ามไม่มกีารรบัประกนัว่าการป้องกนั
ความเสีย่งจะประสบความส าเรจ็ 

 

https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/institutional/fund/detail/LU2025863684
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ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

การลงทุนในตราสารหนี้อาจมมีูลค่าลดลงเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย โดยทัว่ไปมูลค่าของตราสารหนี้
จะเพิ่มขึ้นเมื่ออตัราดอกเบี้ยลดลง ในทางตรงกนัขา้มเมื่ออตัราดอกเบี้ยเพิม่ขึ้นมูลค่าของตราสารหนี้โดยทัว่ไปจะ
ลดลง ตราสารหนี้ระยะยาวโดยปกตจิะมคีวามผนัผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้ระยะสัน้ 

ขอ้ความในส่วนกองทุนหลกัไดถ้กูเลอืกมาเฉพาะส่วนทีส่ าคญัซึง่แปลมาจากฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้กรณีทีม่คีวาม
ไม่สอดคลอ้งหรอืแตกต่างกบัทางตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้อืตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ 

อนึ่ง กองทุนหลกัอาจมกีารแก้ไขเพิ่มเติม หรอืเปลี่ยนแปลงการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
กองทุนหลกัได ้หรอืในกรณีทีก่องทุนหลกัมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูต่างๆ หรอืมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการ ซึ่ง
บรษิทัจดัการเหน็ว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ข/เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลงให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกองทุนหลกัโดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะแจง้ให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบตามทีป่ระกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ม ีNet Exposure ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

 3.13.1.    ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 

ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย Property 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธรุกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัยส์นิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity 

เป็นไปตามประกาศ 

3.13.2.    ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

          ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

         เป็นไปตามประกาศ และมกีารลงทุนใน Structured Notes 
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ส่วนที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหน่วย property ต่างประเทศ  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัยส์นิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัยส์นิประเภทหน่วย private equity 

เป็นไปตามประกาศ 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยส์นิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 
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4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :   

4.1  การแบ่งชนดิหน่วยลงทุน ม ี

4.2  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: 

- ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- ระยะเวลาการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 

4.3 รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก่ 
ชนิดสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-A) :  
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-D) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทนิตบิุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากเงนิปันผล รวมถงึ   
มสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-R) : (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
เหมาะกบัผูล้งทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดส้ม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิและไม่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-I) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) :  
เหมาะส าหรบัผูล้งทนุประเภทนติบิุคคล/สถาบนั/บุคคลธรรมดา ทีต่อ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนตา่งจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยก าหนดขัน้ต ่าในการลงทุนสงูกว่าหน่วย
ลงทุนชนดิอื่น 

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GEDTECH-C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร)  :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิติบุคคล/ สถาบนัที่บรษิัทจดัการก าหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิัทจดัการอี่น การลงทุนจากนิติบุคคล/สถาบนัที่มีการให้บรกิาร
บรหิารพอรต์การลงทุนในรปูแบบ Asset Allocation Model รวมถงึ ผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศ
เพิม่ในอนาคตเท่านัน้ (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ PRINCIPAL GEDTECH-X) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัทจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมไีว ้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บรษิัทจดัการเดยีวกนัเป็นผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุนรวม
ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต            
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) 

ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ PRINCIPAL GEDTECH-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร): 
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิัทจดัการ ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วนต่าง
จากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นก าหนดให้
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ส าหรับผู้ลงทุนที่ท ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) ของบริษัท
จดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้ลงทุนเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม และชนิดผู้ลงทุน
พเิศษได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศ
ผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุนชนิดทีย่งัไม่ได้
เปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

     สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

6.    การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- Internet 

หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

      สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน :  

      ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.  การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 
- Internet 
วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : - 
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      สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ 
ชนิดสะสมมลูค่า    : ม ี
ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ม ี  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ม ี
ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ม ี
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ม ี

วิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ อย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนได้ทีบ่ริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทาง
อื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เติมในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนที่บรษิัท
จดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ี่บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่ง
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาต
จากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 
• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  
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ทัง้นี้ ในกรณีมเีหตุสุดวสิยัหากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เป็นวนัทีไ่ม่สามารถท ารายการขาย
คนืหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. และ
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และ
วนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และ
วนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั     
(ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะประกาศวนัทีเ่ป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทนุใหท้ราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทั
จดัการ 

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซื้อคนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี และ/
หรอืค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลกัทรพัย(์ถา้ม)ี ) โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไม่ต ่า
กว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระคา่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบ
ธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อน
ผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต 
บรษิทัจดัการจะช าระเงนิใหผู้้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามทีไ่ด้รบัการผ่อนผนั โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งใน
ต่างประเทศซึง่จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้
ฝากในบญัชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตาม
รายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
จะจดัส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร หรอืโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  
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ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไม่สามารถ
ช าระเงนิให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผู้สัง่ขายคืนได้ บรษิัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนื
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

กรณีรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี
ชนดิจ่ายเงนิปันผล    : ไม่ม ี
ชนิดสะสมมลูค่า    : ไม่ม ี    
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไม่ม ี
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ไม่ม ี
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ไม่ม ี
หลกัเกณฑก์ารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: 

1. กองทุนจะพจิารณารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัไิม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวด
บญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

7.4.2.1  วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

1.  บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมาย
ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เกนิปี
ละ 12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมี
ผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิ
ปันผลของกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ที่กองทุนไปลงทุน หรอืจากรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิบวก/หกัก าไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวจะไม่เกนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่า
หน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กดิขึน้
จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย
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ลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐั
ระยะสัน้ โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี ่ตราสารรฐัระยะสัน้ ที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บั จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 
เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการ
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ในวนัท ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตักิองทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัมไิดเ้ปิด
บญัชกีองทุนเปิดพรนิซเิพลิ เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปิด
บญัชกีองทุนดงักล่าวให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ โดยถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ให้
ความยนิยอมในการด าเนินการดงักล่าวแลว้  

3. บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมลูค่า
ทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนตามวรรค 1 ภายในวนัท า
การถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิัทจดัการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การขายคนืหน่วยลงทนุดงักลา่วโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอน
หน่วยลงทุนส าหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วย
ลงทนุอตัโนมตั ิ

7.4.2.2  เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้าร
บรหิารของบรษิัทจดัการตามที่ก าหนด ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์
ดงักล่าวใน “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่น
ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
หรอืเงนิที่ไดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและ
บุคคลทีผู่้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์แล้ว บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วย
ลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ยแลว้ และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตกลงยอมรบัว่าการทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิัท
จดัการก าหนดดงักล่าว  ผูถ้อืหน่วยลงทุนให้ถือว่าตนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  
และบรษิทัจดัการจะถอืว่ารายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน”มผีลใหบ้งัคบัใชต้ัง้แต่วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนงัสอืแสดงเจตจ านง
การจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” และใหม้ผีลใชบ้งัคบัไปจนกว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
แจง้ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสาร
อื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  
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กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้
เป็นบุคคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิ
เขา้บญัช)ี  
หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้
เป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสอื บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีที่ขอให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิ
เขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิัทจดัการสงวนสทิธทิี่จะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านง
การจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้มอบไวก้บับรษิัทจดัการแล้วได้ หากเกิดกรณีที่บรษิัทจดัการพจิารณา
เห็นว่าการด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรอืเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอื
อาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัการ
ฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องรวมถึงที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้าม)ี  หรอืเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่หรอืการ
ตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อืว่าการด าเนินการ
ดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนดว้ยแล้ว โดยไม่ถอืว่าบรษิทัจดัการ
ด าเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดของ
โครงการ  ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บรษิัทจดัการสามารถพิจารณา
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

7.4.3  เงือ่นไขในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ 
7.4.3.1.  ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัท

จดัการไดร้บัและไดท้ ารายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมี
จ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่
ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรือ
มลูค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่า
มูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัท
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จดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า
ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ 

7.4.3.2. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์
แลว้ ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุน
ของค าสัง่ขายคืนนัน้ ๆ เว้นแต่บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณ
มลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ตามที่สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนื
สมบูรณ์แลว้ตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

7.4.3.3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได ้
และผู้ถอืหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ห รือทรัพย์สินอื่น  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

7.4.3.4. ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ภายในวนัสุดท้ายในการรบั
เอกสารแสดงความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิัท
จดัการ 

7.4.4  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณีบรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคา
ดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั โดยมใิหน้ับรวมวนัหยุดท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยใหผู้้สนับสนุนการ
ขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซื้อ
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน”   

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบ
อื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่
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เกี่ยวขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั กอ่นวนัเปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนั
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เติมวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรือเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เช่น การเพิ่มเติมวธิีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงัต่อไปนี้ 
2.1 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิาร 

ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  
- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller 

machine) (ถา้ม)ี 
- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 
-  แอปพลเิคชนัโทรศพัทม์อืถอื (mobil application) (ถา้ม)ี 
- อนิเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้ม)ี 
- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  
โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  

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

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการ
ขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั 
เปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของ
บรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ีทัง้นี้ จะค านึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเป็นส าคญั 

4. กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่
สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนั
ขอ้มูลได้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุน
ดงักล่าว  
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ทัง้นี้ ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัท
จดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ขายคืนทางโทรสารของผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บรษิัท
จดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

5.  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืโดย
ไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 
หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสิทธใินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียด
โครงการ (ถา้ม)ี 

7.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนใหแ้ตกต่างจากทีก่ าหนดไวใ้นโครงการหรอืขอ้ผกูพนัของกองทุนรวมเป็นการ
ชัว่คราว อนัเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการให้บรกิารของผู้ให้บรกิารตามที่
ส านักงานก าหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรพัย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัท
จดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผกูพนัแลว้ 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื : ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  
ทุกวนัท าการ ในเวลาท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น. 
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนัท า
การของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน (ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระ
ค่าซื้อขายหลกัทรพัยท์ีล่งทนุ (ถา้ม)ี หรอืธุรกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถา้ม)ี 

7.7 การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า 

7.8 รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ: - 

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  
1  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่

ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2   บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี 

  8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน:  
8.1. ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน:  

- Internet 

- บรษิทัจดัการ 
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- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- วธิกีารอื่นๆเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

  8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

       สามารถดขูอ้มลูในหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ. 

9. การช าระค่ารบัซื้อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  
9.1 บรษิัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิได ้   

โดยเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศอื่นๆที่
เกีย่วขอ้ง 

9.2 ในกรณีทีเ่ป็นการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน า
หลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี (MF for PVD) ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ์เพิ่มเตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2562  

9.3 หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหลกัทรพัย ์
9.3.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 

บรษิัทจดัการจะยดึหลกัให้มกีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ (Mark to Market) 
(2) อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration) 
(3) สดัส่วนการลงทุน 
(4) สภาพคลอ่งของตราสาร 

           (5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating) 
หลกัการจดัสรร 
- บรษิัทจดัการจะด าเนินการจัดสรรโดยเทยีบมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน และ
จดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทีผู่้
ถอืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั 

- บรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัดจ านวนหุ้น/จ านวนหน่วยของตราสารภายที่ค านวณได้จากการจัดสรรให้เป็น
จ านวนเตม็ตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม 

- ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ เช่น กรณีที ่ผูอ้อกตราสารมกีารก าหนดเงือ่นไขทีไ่ม่
อนุญาตใหก้องทุนแบ่งหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีก่องทุนถอือยู่ทัง้หมดทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารรายนัน้ได ้หรอื
ในกรณีทีก่ารจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิใดๆมแีนวโน้มส่งผลใหคุ้ณสมบตัดิา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิภายหลงัการจดัสรรลดลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้ดุลยพนิิจในการ
จดัสรรหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิตามวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการพิจารณาว่าเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น
ธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 
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9.3.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินอื่นแทนเงนิ บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมลูค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นทีจ่ะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงนิใหแ้ก่

ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน โดยค านวณจากมลูค่ายุตธิรรมทีบ่รษิทัจดัการใชใ้นการค านวณราคา 
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นนัน้ ณ วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัย์ให้เป็นไปตามหลกัการ
จดัสรรตามขอ้ 9.3.1 และหากมส่ีวนต่างจะช าระเป็น เงนิสด โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้ 
(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถอืหน่วย

ลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน 
(ข) ค านวณสดัส่วนตามมูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์การลงทุน เพื่อพจิารณาว่าหลกัทรพัยแ์ต่ละ

ตวัคดิเป็นสดัส่วนเท่าใดของพอรต์การลงทุนทัง้หมด 
(ค) จดัสรรหลกัทรพัย์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนซึ่งพจิารณาจาก

หลกัการจดัสรรตามขอ้ 9.3.1  
(2) บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่มูลค่าของหลักทรพัย์หรือ

ทรพัย์สนิอื่นทีจ่ะจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนมมีูลค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจาก
การขายคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัย์ที่ค านวณได้ตามขอ้ 9.3.2 (1) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่างระหว่างมูลค่าเป็นเงนิสดให้แก่ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมเีงนิสด
คงเหลอืไม่เพยีงพอต่อการช าระคนืส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการจะท าการช าระส่วนต่างให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิ้นวนัท าการใดถดัจากวนันัน้ ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะยดึหลกัให้มกีาร
ด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 
หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนพงึไดร้บั หกัดว้ย
มลูค่าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีต่อ้งการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(3) กรณีทีม่ผีูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิมากกว่า 1 ราย 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 9.3.2 (1) 

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามขอ้ 9.3.2 (2) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิทีม่จี านวนผูข้ายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการจ่ายเงนิส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อน  

   ตามล าดบั ทัง้นี้บรษิัทจดัการจะยดึหลกัให้มกีารด าเนินการที่เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรม ต่อผู้ 
ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั 

9.3.3 วธิกีารส่งมอบ 
บรษิัทจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ไปยงับญัชทีี่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเปิดไวก้บับรษิัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผู้รบัฝากทรพัย์สนิหรอืตวัแทนเก็บรกัษาทรพัย์สนิของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืผู้รกัษาทรพัย์สินหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนที่เป็นเงนินัน้ บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระค่าขายคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ  
โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัย์ใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพีในวนัเดยีวกบั
การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั  
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย 
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10. การเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
10.1 บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  
(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดงัต่อไปนี้ โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรอื  
(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ

ดงักลา่วอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  
(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อื

หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคา
รบัซื้อคนืทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซื้อคนืที่
ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิัทจดัการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี้  
(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเรื่องดงักล่าวดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน และหลกัฐาน

การไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 
10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ใหบ้รษิทั
จดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนื
ก่อนหลงั 
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11. การไม่ขายไม่รบัซื้อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

     1. เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

1.1 การปรบัมลูค่าทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทุนในการซื้อขายทรพัยส์นิของกองทุนรวม (Swing 
Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสงูสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงือ่นไข 

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

2. swing factor มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งบรษิัท
จดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมิน
จากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงือ่นไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรอืขาย
ทรพัย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขาย
ทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิที่ลดลงจากปกต ิ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิ
สภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง หรือต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้   

3. Swing Thresholds มหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดย
บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ขอ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เท็จจรงิที่มอียู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการ
ประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจ
พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอรต์การลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่
ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บรษิทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL (ถา้ม)ี แต่
สามารถใช้ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ 

5. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้สนับสนุน
การขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือ
ตดัสนิใจเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการ
เหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสงูสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 
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3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเชค็รวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนั
ท าการทีม่กีารใช้เครื่องมอื swing pricing และบรษิัทจดัการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรอืตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรอืตดัสนิใจไปแล้วที่
เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วย
ลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ละรายการซื้ อหน่วยลงทุนที่ช าระ
ดว้ยเชค็ทีเ่รยีกเกบ็ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน  ซึง่เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมอื โดยจะยงัคงเป็นไป
ตามทีส่านักงาน ก.ล.ต.และหรอืสมาคมบรษิทัจดัการลงทุนและหรอืหน่วยงานทีม่อี านาจอื่นกาหนดใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่ใช้เครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ และ/หรอือาจใช้
ร่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แลว้แต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Swing Pricing ทีแ่ตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการ ทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืนี้โดย
เป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดทีส่ดัส่วน
ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเกิน
กว่า swing threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยทีม่ลูค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจาก
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วย
มลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทมีกีารลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุน
ปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทั
จดัการ และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิัท
จดัการพจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคญั หรอืเห็นว่าการใช้เครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏิบตัิมากกว่ า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช ้swing pricing ให้
สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ ยนแปลงประเภทและ
ลกัษณะพเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 
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2. การก าหนดเงือ่นไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

2.1 ระยะเวลาทีต่อ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกนิกว่า : 10.00 % ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน จะต้องแจง้
บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและ
รบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

 ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มกีารใช ้Notice period และมเีหตุทีท่ าใหต้้องใชเ้ครื่องมอือื่นด้วย บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏบิตักิบั
ค าสัง่ที่ได้จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกับค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวนัที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจ
พิ จ ารณ าใช้  Notice period ร่ วม กับ เค รื่ อ งมื อ อื่ น  ได้ แก่  Swing pricing,  Redemption Gate, Side pocket, 
Suspension of Dealings และหรอืเครื่องมอือื่น ๆ หรอือาจไม่ใชเ้ครื่องมอื Notice period ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณา
แล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่
กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลด Notice period ไดต้ามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ซึง่จะปรบัเพิม่ไม่เกนิ 
Notice period สงูสุดทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการและในหนังสอืชี้
ชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

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

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ทีแ่ตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท าการที่มกีารใช้เครื่องมอืนี้โดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมหีลกัการในการพจิารณาเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้ขอ้มลู
ประมาณการภายใตข้อ้เทจ็จรงิทีม่อียู่และหรอืสมมตฐิานและหรอืการประเมนิจากปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าได้
เพื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของ
กองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการ
ลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สนิที่ลงทุน รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน 
เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้Notice period บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผูถ้อืหน่วยอาจจะต้องแจง้ล่วงหน้า
ก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพินิจของบรษิัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ
หน่วยลทุนเป็นส าคญั 
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อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ
พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัิมากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดย
ค านงึถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและ/หรือหลักเกณฑ์การใช้ Notice period ให้
สอดคล้องกบักองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะ
พเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

1. บริษัทจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสับเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกิน Redemption 
Gate ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่อง
เพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate 
ทีป่ระกาศใช ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่ อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 
Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที ่สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบกบั 
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิัง้หมดของกองทุน มคี่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที ่มลูค่า
ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน  ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนออก (switch out) 

3. บรษิทัจดัการจะพจิารณาก าหนดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-
rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออก ณ วนัทีใ่ช ้Redemption Gate ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
อาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
นัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอื บรษิทัจดัการจะน าไปท ารายการในวันท าการรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มี
การจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิทัจดัการยงัไม่เปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนและสบัเปลีย่นออกจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่่งค าสัง่มาแลว้ในวนัทีม่กีารใช ้Redemption Gate ดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม หากเมื่อบรษิทัจดัการมรีะบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บรษิัทจดัการอาจเปิดให้มกีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่
เหลอืได ้ซึง่จะเป็นไปตามเงือ่นไขและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการ
ด าเนินการดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการอาจพจิารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกนัได ้แต่ Redemption 
Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 
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5. บรษิทัจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกนิ Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนมสีภาพคล่องเพยีงพอ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิ
ทีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีทีม่กีารใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate นี้ บรษิทัจดัการอาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งสภาพ
คล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิทัจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูส้นับสนุนการขายและ
รบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัเพิ่มหรอืลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลย
พนิิจของบรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ และไม่เกนิ Gate period 
สงูสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ไดแ้ก่ การยกเลกิ 
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาทีก่ าหนด การใชเ้ครื่องมอือื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ในกรณีที่
ไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บรษิัทจดัการอาจพจิารณายกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลกิค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะน าขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถา้ม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสนิใจเรื่องต่าง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทั
จดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใช ้Redemption Gate ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการทีม่กีารใชเ้ครื่องมอืน้ีโดยเป็นไปตาม
ดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัเิป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรอืประเมนิว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่ งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดย
ค านึงถงึปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ มคีวามผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ สภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิลดลงจากภาวะปกต ิสภาพ
คล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรอืประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุน
รวม เกิดการไถ่ถอนผดิปกติ เกดิการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ ที่นอกเหนือ
การควบคุมของบรษิทัจดัการ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ีก่องทุนรวมลงทุน เป็นตน้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้Redemption gate บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิม่เติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้redemption gate บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุน
ปลายทาง ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึง่ผูถ้อืหน่วยอาจจะไดร้บัช าระเงนิจาก
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ค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate หรอืเป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิัทจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของ
กองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจพจิารณาไม่ใชเ้ครื่องมอืใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด ้ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ
พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั 
หรอืเหน็ว่าการใชเ้ครื่องมอือื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัิมากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลกัเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้
สอดคล้องกบักองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะ
พเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลีย่นกองทุนหลกัในอนาคต (ถา้ม)ี 

3. การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้หรอืตราสารที่ลงทุนขาดสภาพ
คล่องหรอืไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะปฏิบตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซื้อขาย
หน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไว้แล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัติาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่รบัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดย
สุจรติและ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงบัการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รบัความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณี
เกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่ ับไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ไดด้้วยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

   (ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ ๆ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าได้ใน
สาระส าคญั 

2. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตน
อนัเนื่องมาจาก การที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุน
รวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลักทรพัย์ และการจัดจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการ
สามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
จดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารใน
ค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ัง่ซื้อได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทั
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จดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิ
ดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจัดการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใดๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต ามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิัท
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับัญชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะ
ด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟตน์ัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีไ่ด้รบัเชค็หรอืดราฟตน์ัน้
คนืจากธนาคารผูเ้รยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ด าเนินการดงักล่าว
แทนบรษิทัจดัการได ้

• กรณีผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสั ง่ซื้อหรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถา้ม)ี หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถ
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วย
ลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิระยะเวลา และ/หรอืวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน 
เพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวนัและเวลาท าการขาย
หน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิัทจดัการเวน้แต่กรณีทีเ่กดิ
จากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

กรณีการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี 
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• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเ รียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

• บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่น
ใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความ
เสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ 

• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมระยะเวลา และ/หรือวันและเวลาท าการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอืระงบั เปลีย่นแปลง หรอื
เลื่อนวนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อใหส้อดคล้องกบัการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิัทจดัการจะ
ตดิประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนและ/หรอืเวป็ไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเว้นขอ้ก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิัท
จดัการเหน็สมควร โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ 
ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และสถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการซื้อขายหน่วย
ลงทุน (ถา้ม)ี และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

12. การหยุดขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

     เป็นไปตามประกาศ  

13. เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู ่

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :   

ชนดิสะสมมลูค่า    : ไม่จ่าย 
ชนดิจ่ายเงนิปันผล   : จ่าย 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ไม่จ่าย     
ชนดิผูล้งทุนสถาบนั   : ไม่จ่าย 
ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม     : ไม่จ่าย 
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ไม่จ่าย 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ไม่จ่าย 
1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิน้สุดตาม

ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่
กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลนัน้  

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

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก้ผูถ้อืหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมมีูลค่าหน่วย
ลงทุนน้อยกว่ามลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิปัน
ผล เพื่อไม่ใหข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปัน
ผลของกองทุนในอนาคต  

  14.3.  ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของ
กองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  
(1)  เปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท

สถาบนั 
(2)  แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่าย
ในช่วงระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่
ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธเิรยีกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิัทจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดนัข้อ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) : 

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

ชนดิสะสมมลูค่า :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ 

:  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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ชนดิผูล้งทุนสถาบนั :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์  

:  ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไม่เกนิรอ้ยละ 
6.22 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนียมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้
ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนน้ี (ถา้ม)ี 

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนดิสะสมมลูค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ใน

อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ใน
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ใน
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ใน
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ใน
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ใน
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ใน
อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
  รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
  ชนดิสะสมมลูคา่ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

  ชนดิจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

  ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

  ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

  ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

  ชนดิผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

  ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.33 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิอง
กองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมขา้งตน้ จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศทัง้ในรปูแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎบิตังิานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ 
(Transaction Fees) และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารงานผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  
 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนดิสะสมมลูค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
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หน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.54 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.54 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.54 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ชนิดผูล้งทนุสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.54 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.54 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.54 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
0.54 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มลูค่าทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูค่าหนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้ค่าธรรมเนยีม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัทีค่ านวณ 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  
ไม่ม ี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  
ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น 
ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 3.21 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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1.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดัตัง้กองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขอ
อนุมตัจิดัตัง้และจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม หรอื
ค่าธรรมเนียมการเพิม่เงนิทนุจดทะเบยีน เป็นตน้ ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 
3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั

สมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนรวม ค่าใชจ้่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนัเกีย่วเนื่อง
กบักองทุน และค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธถิวัเฉลีย่ในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 
4.1   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สินของกองทุน เช่น ค่า

นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการ
โอนหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการ
เบกิเอกสารสทิธใินหลกัทรพัย์ เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์และหรอื
ทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการจดัท าบญัชแีละรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบัญชีกองทุน หรือการจัดท า
รายงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ 
และน าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยนั ใบเสร็จรบัเงนิ ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วย
ลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ 
ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวธิีการซื้อขายหน่วยลงทุนที่
บรษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ขอมต ิสรุปมต ิและตรวจสอบมตผิู้ถอืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การ
แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น 
หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงาน
เกีย่วกบัขอ้มูลการจดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรอื ผูถ้ือหน่วยลงทุน และหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบญัชี และผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ 
ของกองทุน  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของ
กองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  
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4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
จ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ทรพัย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล 
เช่น ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมาย
เพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อติดตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิ
ราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิาร
ภายนอกอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญา
แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหนี้สนิ
ของกองทุน  

4.12    ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอือา้งองิดชันหีลกัทรพัย ์เครื่องหมายการคา้ และ/หรอื
เครื่องหมายบรกิารของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ของผูค้ านวณและประกาศดชันี 
(Index Provider) 

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบ
บัญชีเมื่อเลิกกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบัญชีกองทุน 
ค่าใชจ้่ายในการช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย์ ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องบรษิัท
จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพิมพ์ที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การ
ประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
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กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึ
ค่าใชจ้่ายในการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 
12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงนิหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซื้อคืนเมื่อบริษัทจดัการมีเหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการ
ชัว่คราว ตามทีจ่่ายจรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการ
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ  

15.  ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดแูลการ
จดัการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 

16.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิ
เฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมลูค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย

ลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ชนิดสะสมมลูค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื

หน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3. ค่าธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In): ม ี

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง :  

ชนดิสะสมมลูค่า : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
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ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น

หน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทนุกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนเขา้ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out):  
กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : 

ชนดิสะสมมลูคา่ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนดิผูล้งทุนสถาบนั : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนออก ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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หมายเหต ุ
บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการจะตอ้ง
ช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทนุน้ีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซื้อ
หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพิม่ 
ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใน
หนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าวบรษิทัจดัการจะ
ประกาศใหท้ราบ โดยตดิประกาศไวท้ีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทนุทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วนั 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนิดสะสมมลูค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนดิผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ชนดิสะสมมลูค่า : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนดิจ่ายเงนิปันผล : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนดิขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
ชนดิช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไมม่ ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
1. ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมลูค่า : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดจ่ายเงนิปันผล : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูคา่หน่วยลงทุน 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ชนิดผูล้งทนุพเิศษ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : อตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ะถูกค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อน าเงนิดงักลา่วไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย ์
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม
ภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีรุกจิเฉพาะ หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถา้ม)ี  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถกูเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

 3.   บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ ให้
เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนอืจากการด าเนินการตามปกตขิองบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้
ด าเนินการทีพ่สิจูน์ไดว้่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูล้งทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอืรบัรองการ
โอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผู้
ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

 4.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการอาจเรยีกเกบ็จากผูส้ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั และ/หรอืแต่ละรายในอตัราไม่
เท่ากนั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบโดยตดิประกาศรายละเอยีดการดงักล่าวทีท่ี ่ท าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

 5.  ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยเ์มื่อมกีารซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการ
อาจเรยีกเกบ็จากผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั อาท ิผูล้งทุนทีท่ ารายการซื้อขายสบัเปลีย่นระหว่าง
กองทุน และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีท่ ารายการสบัเปลีย่นระหว่างชนดิหน่วยลงทุนภายใตก้องทุน
เดยีวกนั เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบโดยตดิประกาศรายละเอยีดการดงักล่าวทีท่ี ่ท า
การทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเวป็ไซตข์องบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะค านึงถงึความเป็นธรรม (Fair 
Treatment) และประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

 6.  ส าหรบัชนิดหน่วยลงทุนส าหรบัผูล้งทุนทีไ่มไ่ดม้ถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย บรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ค่าใชจ้่ายในการซื้อขายหลกัทรพัยใ์นสกุลเงนิดอลล่าหส์หรฐั หรอืสกุลเงนิอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
อาจประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 

 7.  ในกรณีทีม่กีารรบัค่าธรรมเนยีมอนัเกดิจากกองทุนรวมในต่างประเทศทีก่องทุนนี้ไปลงทุน บรษิทั
จดัการจะจ่ายคนืในรปูแบบใดๆ ใหแ้ก่กองทุนนี้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม (ถา้ม)ี  

15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 
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2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนัสิน้เดอืน 
หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

 15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผู้ซื้อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน
โครงการและได้ด าเนินการดงักล่าวแล้ว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ
อย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว  ทัง้นี้ การเปิดเผย
ขอ้มูลต้องกระท าโดยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่
ขอ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการแกไ้ข
เพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้ 

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบุ
ไว้ในโครงการ บรษิัทจัดการกองทุนรวมต้องค านึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีาร
ทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่ว โดยอย่างน้อยตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัท
จดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
2.1  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ 

2.2  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท าการ
ดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะขึ้น
ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
(ก)  ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูง

ดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกนิกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สูง
ดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ 

ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ” 
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ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิัทจดัการแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 
15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

15.6. หมายเหตุ:  
1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ หวัข้อ
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ (ถา้ม)ี  

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

3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัข้อ อื่น ๆ จะเรยีกเก็บตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะได้รบัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
16.1.  วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  
16.2.  เงือ่นไขพเิศษ :  

1.  บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุน
ก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
1.1 มลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวม  
1.2 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  
1.3 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมจ่ายเงนิปันผล 
1.4 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ
1.5 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 
1.6 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
1.7 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
1.8 มลูค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์
กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมีลูค่าไม่เท่ากนั  
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม            
ซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

ในกรณีทีม่กีารลงทุนในต่างประเทศบรษิทัจดัการจะค านวณจากมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมในส่วนที่
ลงทุนในประเทศ รวมกบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการ
ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
อนึ่ ง ในการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพื่ อค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช ้            
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วันท าการค านวณ              
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท 
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ทัง้นี้ หากขอ้มลูดงักลา่วไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิ
จากแหล่งอื่น ภายใต้ความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX หรอื Reuter 
ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. หรอืระบบอื่นใด 
ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธเิป็น    
เงนิบาท โดยอตัราแลกเปลีย่นทีอ่า้งองิจะตอ้งเป็นไปตามทีป่ระกาศสมาคม หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

วิธีการค านวณมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ  
กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธติ้องมกีารแบ่งการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน        
และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองวนัก่อนหน้า
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
กรณีวนัแรกของการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน  
หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการทีเ่กี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้) และค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  
ตวัอย่างที ่1 

มลูค่าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 300,000 บาท มลูค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบง่เป็น 1.ชนิดสะสม
มลูค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 3.ชนิดขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 
4.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 6.ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ยงัไม่เปิด
บรกิาร) 7.ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) 
และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 500,000 บาท และมี
ยอดขายคนืหน่วยลงทุน ชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท 
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กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

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

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธทิีจ่ าหน่ายได ้

หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมการขาย (ถา้ม)ี

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

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 15,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

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

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

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

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

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

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

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

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

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

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)           10.4996                 10.4996                          -                         -                         -                         -                         -                           -    

วนัต่อมา ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จาก
รายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท) 
และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

ตวัอย่างที ่2 
เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม ชนิดผูล้งทุนพเิศษ และชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ในวนัก่อนหน้า 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

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

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

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

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

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

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

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 40,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

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

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

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

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

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

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

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

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

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

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

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

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

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)           11.0210                 11.0210                          -                         -                         -                         -                         -                           -   
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โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 150,000 
บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 250,000 บาท 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

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

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

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

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

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

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 250,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

ตวัอยา่งที ่3 
มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้
ลงทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดชอ่งทางอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 50,000 บาทใน
วนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ีจ านวน 280,000 บาท 
สมมตมิกีารจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 
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วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิห้ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วย
ละ 0.15 บาท ของวนัก่อนหน้า และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนัน้ี 250,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ :  

  

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

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

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

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

- รายการซือ้หน่วยลงทุน                         -                               -                            -                             -                           -                           -                        -                           -   

- รายการขายคนืหน่วยลงทุน                         -                               -                            -                             -                           -                           -                        -                           -   

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

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 250,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

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

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

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

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

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

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

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

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

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

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

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

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

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

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

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

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

- หน่วยลงทุนเพิม่ขึน้                         -                               -                            -                           -                           -                        -                           -   

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

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

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)             12.8377                 12.8675              12.7109                12.8675             12.8675             12.8675           12.8686              12.8675 

กองทุนรวม ชนดิสะสมมลูคา่ ชนดิจา่ยปันผล ชนดิขายคนื

หน่วยลงทุน

อัตโนมัติ

ชนดิผูล้งทุน

สถาบนั

ชนดิผูล้งทุน

กลุม่

ชนดิผู ้

ลงทุนพเิศษ

ชนดิชอ่งทาง

อเิล็กทรอนกิส์

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

ปรับปรงุเพิม่-ลดมลูคา่หน่วยลงทุนของวนัท าการกอ่นหนา้

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

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

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

ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ จ านวน 280,000 บาท

วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ

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

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

- ชนดิขายคนืหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ

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

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

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

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

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

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

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

จา่ยเงนิปันผล 0.15 บาทตอ่หน่วย

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

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

รายการคา่ใชจ้า่ยของกองทุนรวมตอ่วนั (/365)

- คา่ธรรมเนยีมการจัดการ (+VAT) = 1.07%

(ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการจัดการ เฉพาะชนดิผูล้งทุนพเิศษ)

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

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

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

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

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

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

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

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

มลูคา่หนว่ยลงทนุ (ตอ่หนว่ย)             12.2961                 12.3247              12.1747                12.3247             12.3247             12.3247           12.3254              12.3247 
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 การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียมการ  
 ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  
(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายใน 2 วนัท าการถดัไป เวน้แต่

กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศให้กับบรษิัทจดัการ และ/หรือวนัท าการนัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่
กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อ
ขายหลกัทรพัยปิ์ดท าการ หรอืวนัตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่
ปกติ และ/หรือมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไปได ้
บรษิทัจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 2 วนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้
บรษิัทจดัการใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนต่างประเทศไม่ไดป้ระกาศ 
และหรอืน าส่งขอ้มูลมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศใหก้บับรษิทัจดัการ และ/หรอืวนัท าการ
นัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน 
รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ หรอืวนัตามที่บรษิัทจดัการ
ประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิและ/หรอืมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุ
ใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถดัไป บรษิัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิทัจดัการไดร้บั
ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัท าการถัดไป เว้นแต่กรณีที่
กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรือน าส่งขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ให้กับบรษิัทจดัการ และ/หรอืวนัท าการนัน้ตรงกับวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไป
ลงทุนและประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ รวมถงึสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อขายหลกัทรพัย์
ปิดท าการ หรอืวนัตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีที่มเีหตุการณ์ไม่ปกต ิและ/หรอื
มวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการได ้บรษิทัจดัการ
จะประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื 

(2.4) ในกรณีที่ประกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรอืช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิัทจดัการจะประกาศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วันท าการถัดไป เว้นแต่กรณีที่กองทุน
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ต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และ/หรอืน าส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับ
บรษิทัจดัการ และ/หรอืวนัท าการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเขา้ไปลงทุนและ
ประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน รวมถึงสถาบนัการเงนิต่างประเทศตดิต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท า
การ หรือวนัตามที่บรษิัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติมในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรอืมี
วนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการได ้บรษิทัจดัการ
จะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนื 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  
ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  
(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวในชอ่งทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทั

จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
(3)  จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทนุรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการโดยวธิีการใดๆเพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท
จดัการได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั 
หรอืตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกที่
กระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่
เหมาะสม และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณไดใ้น 
(3.2)  
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(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 
ทิง้  
ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

4.  กองทุนรวมใดทีม่กีารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน ต่อส านักงานก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 2  
(5.1)  กรณีที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อขายคนื

หน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
(5.2)  กรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวมเน่ืองจากมเีหตุตามทีก่ าหนดไว ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้

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

หลกัเกณฑด์งักล่าว  
(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม

หลกัเกณฑด์งักล่าว 

เง่ือนไขพิเศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตกุารณ์ดงัต่อไปนี้  

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

2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างประเทศ หากมี
เหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  
2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัยด์งักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีทีก่องทุน

รวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มเีหตุการณ์ทีท่ าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสร ีและท าให้ไม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวม
ต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน หรอืไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ 

ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
3.    เมื่อมเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แตว่นัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 
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16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัหรอืเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทาง
เว็บไซต์ของบรษิัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  
1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย

ลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะ
จดัท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่พบว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของ
บรษิทัจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการ
อย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1)  มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(2)  มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(3)  สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(4)  มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีทีค่วามไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก  

 ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้
 ในกรณีทีส่าเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง มผีลต่อเนื่องถงึการค านวณมลูค่า/ราคาหน่วย  
 ลงทุนครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถูกตอ้ง  

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคา
หน่วยลงทุนลงทุนทีถู่กต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บมูลค่า/
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัทีมู่ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่
มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 
(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่า/ราคาหน่วยยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท า

การถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนั ้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
(ข) มลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามลูค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ เพื่อใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ที่มกีารแก้ไขราคาตาม 
(2) และวัน เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักลา่ว 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวิธกีารใดๆเพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนทีไ่ดซ้ื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถงึการแก้ไข
ราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ

ปฏบิตัดิงันี้  
(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน

เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถกูตอ้ง  
หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิัท
จดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทยหรอืศนูยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไม่มหีน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทนุ  

(ข)  กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้ง  
หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บรษิัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว  
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีลูค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีม่กีารจ่ายเงนิให้ผูถ้ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว 
บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

  ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ 1 ซอยราษฎรบ์ูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรงุเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท ์: (02) 470 9520 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
  ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
  ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา : ไมม่ ี
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อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแตต่ัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นที่
ปรกึษากองทุน เพื่อใหก้ารลงทนุของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษผ์ลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยทีป่รกึษากองทุนจะไมม่อี านาจควบคมุการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะแต่งตัง้ที่ปรกึษากองทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรอื
ยกเลกิการแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทนุในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

17.6.   ผูส้อบบญัช ี:  
ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ชื่อ : นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ชื่อ : นายประสทิธิพ์ร เกษามา 
ชื่อ : นายสาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ทีอ่ยู่ บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
หรอืบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7   การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่ม ี

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 มถิุนายน 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 30 มถิุนายน 2563 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ : ประมาณไม่เกนิ 1 ปี นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุน  

 รวม  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทั
จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้
เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง หรอืไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีาร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
แลว้แต่กรณี 

(2)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้ง
มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3)   ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  
1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี

จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่
เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูล
ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

2.  ในกรณีทีก่ารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่จะ
ด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืวธิจีดัการ ใหส้ านักงานทราบ รวมทัง้แจง้ไป
ยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพรใ่นลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันับแต่
วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก เวน้แต่ใน
กรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุน

รวมเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญั 
(2) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมทีม่กีารช าระค่าขาย

คนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ดงักลา่วจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั 

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ 
(5) การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิ

ตามทีร่ะบุไวล่้าสุดในโครงการ 
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการแกไ้ข

เพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ 
5.  ในกรณีทีก่องทุนรวมใดมกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน นอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ

ไม่เท่ากนั ตอ้งได้รบัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่
กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งได้รบัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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 6. ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 
55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัราดงักล่าว แลว้แต่กรณี ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

 7. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบแทนการ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นีส้ านกังานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ในการ
แกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด ้
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการ   
     ลงทุน  
(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และ  

 กองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีเ่ป็น  
 กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการการ  
 จดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไมมผีลกระทบอยา่งมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมถงึไม่ท าให้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

     8. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่นค า  
 ขอพร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรบัประชาชนผ่านระบบที่จดัไว้บน  
 เวบ็ไซต์ของส านักงาน และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าว เมื่อส านักงาน  
 ไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแลว้  

 (1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 

 (2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

 (3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
 9. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมยื่นค า

ขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านกังานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค า
ขอทีถู่กตอ้งครบถว้นตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแลว้ ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการจด
ทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึ่งแลว้ ส านักงานจะด าเนินการ
พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุนรวม 
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด  
ในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป
ตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืว่าไดร้บัความ  
 เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมื่อด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุแลว้ บรษิทัจดัการ  
 จะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุน 
 การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจด 
 ทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน  
 ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที ่ 
 ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

   1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกูย้มื
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

 (1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  
 (2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นช่วงเวลาอนัสัน้  
 (3)  อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ

บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  
 (4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านกังาน คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ยอมรบั  
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัทจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของบรษิัท
จดัการกองทุนรวมเดยีวกนั โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องพจิารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

  1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ   
  ลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติเสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละกองทุน  
  รวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
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  2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของการ   
  ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษของโครงการแต่ละกองทุนรวม 
  ทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวม
ใหม่ หรอืแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเลิก
กองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุนเปิด 
หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน
เพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการ
จดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏิบตัติามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดวธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ข
ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุม 
หรอืส่งหนังสอืขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดทา้ยของการรบัหนังสอืแจง้มติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชุม หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึง่จะตอ้ง
แสดงรายละเอยีดเป็นรายหลกัทรพัยห์รอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้าม)ี 
มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน มลูค่า
ทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด และผลการด าเนินงานล่าสุดของ
กองทนุรวม  

 (2) สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และลกัษณะทีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวตัถุประสงค์ของ
โครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ
จากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

 (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทนุรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุนรวมใหม่
หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปันผล
ภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

 (7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

 (8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสี่ยง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 
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  3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัทีก่าร
ควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้มอบหมายใหบ้รษิัทจดัการ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติเพื่อควบรวมกองทุนถึงวนัที่มกีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวม
ที่ได้รบัไว้แล้ว หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่อง
ดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีต่ดิต่อทุก
แห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ยของ
แต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มรีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการของบรษิัท
จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้
และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ
เห็นชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวนันับแต่วนัที่บรษิัท
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร
บรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ 
บรษิัทจดัการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้ือหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู่  

6. ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (affiliated transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธรุกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

7. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบคุคลอื่น (soft commission) 

1 บรษิัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ “หลกั
ปฏิบตัใินการรบัผลตอบแทนที่เกดิจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิจากนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์
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หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการก าหนดไว้ ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัย์
ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2  ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักลา่วไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

8.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เติม และ/หรอืแก้ไขวธิีการจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทิเช่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบเครอืข่ายอินเตอร์เน็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัส่งขอ้มลูใหใ้นรปูแบบขอ้มูล
ทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนครบถว้นแลว้ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้  ส าหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รับผ่านทางระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกติ
ได ้

9. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 
1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา

หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มหีนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ

เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผูล้งทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการทีต่ัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัยส์นิของบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืระงบั
การสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรอื การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนทีม่ลีกัษณะ
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 10.  ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ 
อา้งองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

 11.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกบับญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดา/นิตบิุคคล สญัชาตอิเมรกินั ผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึง่มถีิน่ทีอ่ยู่ทางภาษใีน 



 

กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค   65 

สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากน้ียงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 
กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าทีต่อ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถงึหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกคา้บางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 
(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30% ของเงนิที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย

ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัย์สนิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 
ทีเ่ขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บั
ฝากทรพัย์สนิ ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าว
ก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะ
ปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรอืยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่
มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  
เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิัทจดัการและกองทุน
รวมสามารถปฏบิตัติามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการ
ด าเนินการดงันี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรือเป็นบุคคลตามที่

กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ให้ค ายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ไดร้บั เป็นต้น)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรอืพิสูจน์
ทราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอื
การให้ขอ้มูลตามหัวขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลที่เคยใหไ้วม้กีารเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบัน
การเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดง
เจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตาม
ขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  
(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
(2) ระงบัหรอืหยุดใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดงักล่าว 
(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายจากรายได้เงนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขายคนืหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะ
เป็นการกระท าเพื่อหลกีเลีย่งมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนมกีารด าเนินการทีไ่ม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ 
FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่จ่าย หรอืถูกปิด
บญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เท่านัน้  
ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัท
จดัการได้สงวนสทิธไิว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่น
ใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12  สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 
รายละเอยีด กองทุน Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลกั) ตามขอ้ 3.11 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของกองทุนหลกั :  
ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทนุ  
กองทุนมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัตราสารทุน ซึง่รวมถึงความผนัผวนของราคา
ตลาด ผูอ้อกหลกัทรพัย์ทีไ่ม่พงึประสงค์ ขอ้มูลทางการตลาด สถานะทีเ่ป็นรองของผูถ้อืตราสารทุนเมื่อเทยีบกบั
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ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเดียวกัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น การก าหนดมาตรการควบคุมการแลกเปลีย่นและขอ้จ ากดัอื่น ๆ 
ความเสีย่งจากการลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรมหรอืบาง Sector 
กองทุนอาจลงทุนในอุตสาหกรรมหรอืภาคเฉพาะหรอืกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง อย่างไรกต็ามอุตสาหกรรม
หรอืภาคส่วนเหล่านี้อาจได้รบัผลกระทบจากตลาดหรอืปัจจยัทางเศรษฐกิจซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างส าคญัต่อ
มลูคา่ของการลงทุนของกองทุน 
ความเสีย่งจากปัจจยัดา้นตลาด 
ความเสีย่งดา้นตลาดคอืความเสีย่งทัว่ไปทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน โดยมลูค่าของการลงทุนนัน้
อาจเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีเ่ป็นผลเสยีต่อผลประโยชน์ของบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่มลูค่าของการลงทุนอาจ
ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น การพัฒนาระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจหรือการ
เปลีย่นแปลงนโยบายของรฐับาล 
ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
กองทุนอาจลงทุนในสกุลเงนิอื่นนอกเหนือจากสกุลเงนิทีอ่้างอิง และอาจมคีวามผนัผวนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าสนิทรพัย์สุทธขิองกองทุนทัง้ในเชงิบวกหรอืเชงิลบ สกุลเงนิของบางประเทศอาจมคีวามผนัผวนจงึส่งผล
กระทบต่อมลูค่าหลกัทรพัยใ์นสกุลเงนิดงักล่าว หากสกุลเงนินัน้แขง็ค่าขึน้เมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิอา้งองิ 
กองทุนอาจเขา้ท าธุรกรรมป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น อย่างไรกต็ามไม่มกีารรบัประกนัว่าการป้องกนั
ความเสีย่งจะประสบความส าเรจ็ 
ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 
การลงทุนในตราสารหนี้อาจมมีูลค่าลดลงเนื่องจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย โดยทัว่ไปมูลค่าของตราสาร
หนี้จะเพิม่ขึน้เมื่ออตัราดอกเบีย้ลดลง ในทางตรงกนัขา้มเมื่ออตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้มลูค่าของตราสารหนี้โดยทัว่ไป
จะลดลง ตราสารหนี้ระยะยาวโดยปกตจิะมคีวามผนัผวนของราคามากกว่าตราสารหนี้ระยะสัน้ 

13.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงขอ้มลูการลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนัใน 1. หนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั 
และ 2. หนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตจุ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน
รวมรายใหมจ่ะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักลา่ว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมตอ่ไป 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  
บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรอื
ค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
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บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานรายละเอียดการรบัคา่ตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทุน 
- ไม่ม ี- 

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทุนรวม 
- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซื้อขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไม่ม ี- (ซื้อหน่วยลงทุน) 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมกีารท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 
 

- ไม่ม ี- 
           

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

 

รายช่ือผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค 

                           1.   นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
4. นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 
5. นายธนา เชนะกุล, CFA 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี่ website ของ
บรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
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1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยื่นค าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(2) เมื่อไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้
ผูด้แูลผลประโยชน์ และหนังสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนังสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจบุนั จดัใหม้ใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถา้ม)ี ทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม  

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

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการหาก
บรษิทัจดัการแสดงความประสงคด์งักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง แลว้แต่กรณี 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(9) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตามระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีม่ลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถูกตอ้ง  

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

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
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(13) บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้หรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นได้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

(15) จดัท างบการเงนิของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุนและตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพื่อแสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบ
ระยะเวลาหกเดอืนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ  

เลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปีบญัช ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและส่ง
รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้
ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) 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) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทนุรวม   

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย  

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและ
จดัส่งรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอย่างอื่น  
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(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุตอ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ไมว่่าเพราะเหตใุด บรษิทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(22) ประสานงานกบัผูด้แูลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน เช่น การส่งมอบ รบั
มอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระค่าหลกัทรพัย ์การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของกองทุน  

(23) แตง่ตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

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

(25) ด าเนินการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดแูลตดิตาม
สทิธขิองกองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ของกองทุน  

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

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

(28) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยี
ค่าธรรมเนียมตามอตัราทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย  

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

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้
ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทั
จดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิห้
เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่่าโดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวม
รายใหม่  
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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) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อื
หน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเคร่งครดั  

(2) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดแูลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทนรบัจากหลกัทรพัย ์
ผลตอบแทน เงนิตน้อื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัยห์รอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดแูล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดแูล
ใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจา่ยเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสญูเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไม่สามารถ
ด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เช่น จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบั
เงนิและทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทนุพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ผลตอบแทน การจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์จดัท าบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว้  

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่างๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิ
ของกองทุน ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้น
ก่อน  

(5) จดัท ารายงานการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และรายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เช่น สทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ 
สทิธใินการจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืผลตอบแทนหรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัยร์วมถงึการแจง้การ
เปลีย่นแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เช่น การเปลีย่นแปลงมลูค่าหลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอน
ของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

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

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้  
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(9) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วย
ลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ 
ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งรว่มรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และคา่ใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียม
ใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ 

มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณไวแ้ละผูด้แูลผลประโยชน์
ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมื่อบรษิทัจดัการเหน็ว่ามเีหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของ
กองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุ
จ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบ
กรณีการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการ
ช าระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแกบ่รษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมื่อมเีหตจุ าเป็น
ท าใหว้ธิคี านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นของกองทุน
ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไม่ไดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก า หนด เช่น รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 
6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันับแต่วนัสิน้
รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นับแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมื่อเกดิเหตทุีต่อ้งเลกิกองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มื่อผูช้ าระบญัชขีองกองทนุไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบั
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหว่างทีก่ารช าระบญัชยีงัไม่สิน้สุด ผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลและรบัฝาก
ทรพัยส์นิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และผูด้แูล
ผลประโยชน์จะดแูลตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
ตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงาน
ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไมว่า่ดว้ยเหตใุดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิและขอ้มลู
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แลว้แต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการหรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีส่ญัญาสิน้สุดลง  

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
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ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน และเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื่อในหนังสอืเพื่อ
รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า
นัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท า
หน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมื่อปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ 
โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว้ ผูด้แูลผลประโยชน์
หรอืบรษิทัจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจดัการกองทนุ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอื
กฎหมายหรอืกรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์
จะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทั
จดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไป
เปิดเผย หรอืใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูด้แูลผลประโยชน์
เอง บรษิทัจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 15 วนั  

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูล
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ผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักลา่ว และแจง้การแกไ้ข
ดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนับแตว่นัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้  

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขอ
อนุญาตเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลา
ดงักล่าว และเมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั  

(7) เมื่อผูด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่ศาล  

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท า
ไดต้่อเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการ
อนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่ี
นัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์ได ้ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

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

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

 

3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

ชื่อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

ชื่อ : นาย ประสทิธิพ์ร เกษามา  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

ชื่อ : นาย สาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล  
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ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั  

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  

ทีอ่ยู่ : 44 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330  

 

5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไมม่ ี

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืน : ไม่ม ี

 

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

 

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

 

9. ท่ีปรึกษา :  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทุน :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ สญัญาดงักล่าวจะไมข่ดัต่อประกาศหรอื
กฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

หมายเหตุ (ทีป่รกึษาการลงทุน) :  

บรษิทัจดัการอาจแต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นธุรกจิและการลงทุน ใหเ้ป็นทีป่รกึษาการลงทุนของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน
เพื่อใหค้ าแนะน าในเรื่องตา่งๆ ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนและการบรหิารจดัการกองทุน เพื่อใหบ้รหิารจดัการกองทุนเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ทีป่รกึษาการลงทุนทีบ่รษิทัจดัการอาจจะแตง่ตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไมม่ี
อ านาจควบคมุการด าเนินงานของบรษิทัจดัการแต่อย่างใด โดยเมื่อบรษิทัจดัการแต่งตัง้ทีป่รกึษาการลงทุนแลว้ บรษิทั
จดัการจะด าเนินการแจง้ชื่อทีป่รกึษาการลงทุนดงักล่าวไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตอ่ไป  

9.2. ทีป่รกึษากองทุน :  

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแตต่ัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษา
กองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษ์ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษา
กองทุนจะไม่มอี านาจควบคุมการด าเนินการของบรษิทัจดัการแต่ประการใด  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการ
แต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  



ข้อผกูพนั 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล เอด็ดเูคชัน่ เทค                          9 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

หมายเหตุ (ทีป่รกึษากองทุน) :  

อย่างไรกต็าม บรษิทัจดัการอาจท าการแตต่ัง้ผูท้ีม่ใีบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเป็นทีป่รกึษากองทุนใหเ้ป็นทีป่รกึษากองทุน 
เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างเหมาะสมและพทิกัษผ์ลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยทีป่รกึษากองทุนจะไม่มี
อ านาจควบคมุการด าเนินการของบรษิทัจดัการแตป่ระการใด  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ทีป่รกึษากองทุนในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตัง้หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ที่
ปรกึษากองทุนในส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี้ทีป่รกึษากองทุนดงักล่างตอ้งมคีณุสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และ/หรอืประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) :  

 

12. คณะตวัแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

     ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีน
กองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท า
การตามหวัขอ้ "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ"  

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การช าระ
บญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ"  

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  
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13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

        - หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

 กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น  

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บั
ช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุน  

14.2.3 เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนซื้อและหรอืขายคนืหน่วยลงทุนแตล่ะครัง้ และบรษิทัจดัการไดท้ ารายการดงักล่าวสมบูรณ์แลว้ นาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนรายการนัน้ ๆ ซึง่บรษิทัจดัการจะถอืว่ายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุน
ของกองทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามขอ้มลูของนายทะเบยีนหน่วยลงทุนและตามขอ้มลูในหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนจดัท าและน าส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน เป็นขอ้มลูทางทะเบยีนของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจบุนั  

14.2.4 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถว้น ในหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุดงักล่าว  

14.2.5 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. อนุญาต 
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โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

14.2.6 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ด้จากการขายคนืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายเงนิ
ปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนั  

(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิด  
     ไม่ระบชุื่อผูถ้อืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัส าหรบัหน่วยลงทุนทีข่ายในชว่งระยะเวลาที่
ต่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัข้อ้จ ากดั
ในการจ่ายเงนิปันผล 

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณีดงัต่อไปนี้  

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

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  
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16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไม่น าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้ มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าว
แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากสา
นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมื่อมเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิได้
สุทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันับ  

ตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอย่างอื่น  

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษ และบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มลูค่าของทรพัยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด้ บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิ
ดงักล่าวในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่าง
ทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ
ดงักล่าวในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ บรษิทัจดัการกองทุน
รวมจะด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแหง่หนี้
หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้
กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการไมต่อ้งน าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
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เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บรษิทัจดัการอาจ
น าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  

2. บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ โดยเป็นไปตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ ในกรณีทีเ่ป็น
การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุนส ารองเลีย้งชพี และกองทุนส ารองเลีย้งชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
ทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี (MF for PVD) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนที ่ทน.41/2562 เรื่อง หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
ลงวนัที ่20 มถิุนายน 2562  

4. หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหลกัทรพัย ์ 

4.1 ในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ เพื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทั
จดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุก
รายเป็นส าคญั โดยจะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปนี้  

(1) มลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ (Mark to Market)  

(2) อายุเฉลีย่ของตราสารหนี้ทีล่งทุน (Duration)  

(3) สดัส่วนการลงทุน  

(4) สภาพคล่องของตราสาร  

(5) อนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสาร (Credit Rating)  

หลกัการจดัสรร  

- บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรโดยเทยีบมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์การลงทุน และจดัสรร
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน (%) การถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขาย
คนืหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

- บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัดจ านวนหุน้/จ านวนหน่วยของตราสารภายใตท้ีค่ านวณไดจ้ากการจดัสรรใหเ้ป็นจ านวนเตม็
ตามขนาดมาตรฐานการซื้อ-ขายตามความเหมาะสม  

- ในกรณีทีม่ขีอ้จ ากดัในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ เช่น กรณีที ่ผูอ้อกตราสารมกีารก าหนดเงือ่นไขทีไ่ม่อนุญาตให้
กองทุนแบ่งหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีก่องทุนถอือยูท่ ัง้หมดทีอ่อกโดยผูอ้อกตราสารรายนัน้ได้ หรอืในกรณีทีก่ารจดัสรร
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิใดๆมแีนวโน้มส่งผลใหคุ้ณสมบตัดิา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิภายหลงัการ
จดัสรรลดลงอย่างมนีัยส าคญั บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใชดุ้ลยพนิิจในการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตาม
วธิกีารทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาวา่เหมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย  
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4.2 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
จดัสรรหลกัทรพัยต์ามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัจดัการจะค านวณมลูคา่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีจ่ะน ามาช าระเป็นค่าขายคนืหน่วยลงทุนแทนเงนิใหแ้ก่ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุน โดยค านวณจากมลูค่ายุตธิรรมทีบ่รษิทัจดัการใชใ้นการค านวณราคาหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นนัน้ ณ วนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุน และจดัสรรหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามหลกัการจดัสรรตามขอ้ 4.1 และหากมส่ีวนต่างจะช าระเป็น เงนิ
สด โดยมวีธิกีารค านวณ ดงันี้  

(ก) ค านวณจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีก่องทุนตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่าย
คนืหน่วยลงทุน  

(ข) ค านวณสดัส่วนตามมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์การลงทุน เพื่อพจิารณาว่าหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัคดิเป็น
สดัส่วนเท่าใดของพอรต์การลงทนุทัง้หมด  

(ค) จดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทนุซึง่พจิารณาจากหลกัการ
จดัสรรตามขอ้ 4.1  

(2) บรษิทัจดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยในกรณีทีม่ลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีจ่ะ
จดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุมมีลูค่าน้อยกว่าจ านวนเงนิทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนจะไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหลกัทรพัยท์ีค่ านวณไดต้ามขอ้ 4.2 (1) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน และจะท าการช าระส่วนต่าง
ระหว่างมลูค่าเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนมเีงนิสดคงเหลอืไม่เพยีงพอต่อการช าระคนืส่วนต่าง
ตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะท าการช าระส่วนต่างใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนมเีงนิสดคงเหลอื ณ สิน้วนัท าการ
ใดถดัจากวนันัน้ ทัง้นี้บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็นส าคญั  

หมายเหตุ: ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัจ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนพงึไดร้บั หกัดว้ยมลูค่า
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทีต่อ้งการจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(3) กรณีทีม่ผีูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิมากกว่า 1 ราย บรษิทั
จดัการจะด าเนินการจดัสรรหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตามวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้ 4.2 (1)  

(4) กรณีการจ่ายเงนิส่วนต่างระหว่างมลูค่าตามขอ้ 4.2 (2) ใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัค่าขายคนืหน่วยลงทุนดว้ย
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิทีม่จี านวนผูข้ายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บรษิทัจดัการจะด าเนินการ
จ่ายเงนิส่วนต่างดงักล่าวใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าขายคนืหน่วยลงทุนน้อยทีสุ่ดก่อนตามล าดบั ทัง้นี้บรษิทัจดัการ
จะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสม เกดิประโยชน์สงูสุด และเป็นธรรม ต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมทุกรายเป็น
ส าคญั  

4.3 วธิกีารส่งมอบ  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัยไ์ปยงับญัชทีีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนเปิดไวก้บับรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย หรอืผูร้บัฝากทรพัยส์นิหรอืตวัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื
ผูร้กัษาทรพัยส์นิหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน โดยในส่วนทีเ่ป็นเงนินัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการโอนเขา้บญัชรีบัช าระ
ค่าขายคนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการ  

โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการส่งมอบหลกัทรพัยใ์หก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนประเภทกองทุนส ารองเลีย้งชพีในวนัเดยีวกบัการช าระ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นที่ๆ  ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนัเดยีวกนั  
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ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยดึหลกัใหม้กีารด าเนินการทีเ่หมาะสมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย  

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

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

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อื
ว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอน
ทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

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

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะ
ไม่นับคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบง่ชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีง
รายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่  
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19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ :  

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เน่ืองจากขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานตามแนวทางทีส่ านักงาน
ก าหนดได ้ 

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบ
ใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่ส่งหนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิู้
ถอืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั 
หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

 20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

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 
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(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 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไม่วา่กรณีใด 

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

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้  

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) เมื่อมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย
กว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้  

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด  

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลาหา้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่าสองในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ กรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนเท่านัน้  

ความใน (3) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ 
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เน่ืองจากกองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

(4)  กรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จรงิซึง่บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะ
มกีารขายคนืหน่วยลงทุนตาม (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม 

ความใน (3) และ (4) มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีด
เดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

(5)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ (3) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ 
ใหน้ าความในขอ้ (3) วรรคสามและวรรคสีม่าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(6)  เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 หรอืเมื่อส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย  

(7)  เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล   

22.1.2 เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ 

22.1.3 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฎเหตุ
ดงัต่อไปนี ้

(1)  มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผกูพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2)  มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิดป้ฎบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนงัสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้กีารเลกิกองทุนรวมทนัท ี

22.1.4 ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ 

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่
การใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตตุาม 22.1  

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1 โดยวธิกีารดงันี้  
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(2.1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้  

(2.2) แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์  

(2.3) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏ
เหตุตาม 22.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตตุาม 22.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุน
เปิดนัน้  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (3) บรษิทั
จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และ
วธิกีารช าระบญัชขีองกองทุนรวม  

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีลูค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการ
เพื่อเลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัใิน
เรื่องดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทั
จดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

(1) การจดัท าและจดัส่งหนังสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
หากวนัทีป่รากฏเหตตุามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน  

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

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุ
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้
ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน  

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

(6) การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมลูค่าและราคาดงักล่าวตามขอ้ 
“วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกั  
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23. การช าระบญัชีเมือ่เลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท า
หน้าทีร่วบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการ
อย่างอื่นตามแตจ่ าเป็นเพื่อช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม
และผูช้ าระบญัชจีะด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ 

เมื่อไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าว
ใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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