
 

 

 
 
 
 
 

• กองทุนหลกัลงทุนกระจุกตวัในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเอง
ด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ีลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund 
(กองทุนหลกั) ท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์กมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทัว่โลก ดงันัน้ กองทุนหลกัจึงมีความเสี่ยงใน
สกลุเงินต่างประเทศท่ีกองทุนเข้าลงทุน เช่น ดอลลารส์หรฐัฯ รวมถึงสกลุเงินอ่ืนๆ ตามท่ีกองทุนเข้าลงทุน 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี ลงทุนใน Master Fund ต่างประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) ของสกุล เงินบาทและดอลลารส์หรฐัฯ รวมถึงสกุลเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันัน้ กองทุนจึงอาจได้รบัผลกระทบจากสกุลเงินท่ีลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั ้น กฎข้อบงัคบั และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลกัทรัพย ์
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความเสี่ยง เป็นต้น ดงันัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอ่ืน จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ี
ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรบัความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป 

• เน่ืองจากกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิต้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงท่ีทางการของต่างประเทศ
อาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• ในกรณีท่ีกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิต้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจ
ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือชี้ชวน 
• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกก็ได้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล พรินซิเพิล ออพพอร์ทูนิต้ี เมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนรวมน้ี เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูล เพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และเม่ือมีข้อสงสัย
ให้สอบถามผู้ติดต่อกบัผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตดัสินใจลงทุน 
• การท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมติัให้จดัตัง้และจดัการกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิต้ี เมื่อวนัท่ี  18 เมษายน 2560  

มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรือส านักงาน ก.ล.ต. ได้รบัรองถึงความครบถ้วนและ
ความถกูต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้เป็นการประกนัราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม 
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ค าจ ากดัความ  

เป็นไปตามประกาศ 

1.   ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้  

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Opportunity Fund 

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP 

1.4.  ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  
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1.9.  เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ก าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้
หรอืหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนื
ใหก้บัผูล้งทุน โดยไม่น าทรพัย์สนิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีนในกรณีที ่ 

(ก)  บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารที่
สามารถลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค)  กรณีทีไ่ม่สามารถลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund ได ้
หรอืไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ทีม่นีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม  

(ง)  กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อ
ส่งเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ)  กรณีมเีหตุใหเ้ชื่อว่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ถงึการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้การอนุมตัจิดัตัง้กองทุน
สิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11  ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.  จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขาย :  

2.1.  จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

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

2.2.  เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  
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ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงนิทุน
ของโครงการไดไ้ม่เกนิ 450 ล้านบาท  

ทัง้นี้ กรณีทีบ่รษิทัจดัการ สามารถขายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิโครงการกองทุนแล้ว บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อื
หน่วยทราบล่วงหน้า 

2.3.  มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4.  จ านวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 5,000 บาท 

2.6.  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้แรก :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 1,000 บาท 

2. ชนิดสะสมมูลค่า 1,000 บาท 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 1 บาท 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 1 บาท 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 500 บาท 

7. ชนิดเพื่อการออม 1,000 บาท 

2.7.  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 1,000.00 บาท 

2. ชนิดสะสมมูลค่า 1,000.00 บาท 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 1 บาท 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั 50,000,000 บาท 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ 1 บาท 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 500 บาท 

7. ชนิดเพื่อการออม 1,000 บาท 

2.8.  มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่ก าหนด 

2. ชนิดสะสมมูลค่า ไม่ก าหนด 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ไม่ก าหนด 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไม่ก าหนด 

7. ชนิดเพื่อการออม ไม่ก าหนด 

2.9.  จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่ก าหนด 
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2. ชนิดสะสมมูลค่า ไม่ก าหนด 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ไม่ก าหนด 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไม่ก าหนด 

7. ชนิดเพื่อการออม ไม่ก าหนด 

2.10.  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่ก าหนด 

2. ชนิดสะสมมูลค่า ไม่ก าหนด 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ไม่ก าหนด 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไม่ก าหนด 

7. ชนิดเพื่อการออม ไม่ก าหนด 

2.11.  จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า :  

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่ก าหนด 

2. ชนิดสะสมมูลค่า ไม่ก าหนด 

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ไม่ก าหนด 

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ไม่ก าหนด 

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ไม่ก าหนด 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ ไม่ก าหนด 

7. ชนิดเพื่อการออม ไม่ก าหนด 

2.12.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัลด หรอืยกเว้นจ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามข้อ 2.6 – 2.7 (ถ้ามี) ให้กับผู้
สัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขทีบ่ริษทัจดัการอาจก าหนดขึน้ใน
อนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะ
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการลดหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรับรายการ
ส่งเสริมการขายหรือบริการต่าง ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการ
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ของบริษทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซด์ของ
บรษิทัจดัการ 

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

3.1.  วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดยีว โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนมี
เป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในกองทุน  Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund  ซึ่ง
จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก  ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผู้ลงทุนควรมีความเขา้ใจและสามารถรบัความเสี่ยงของความผนัผวนของการลงทุน
ในต่างประเทศ  

3.2.  ชนิดกองทุนรวม : ตราสารทุน   

3.3.  ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ 

- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) 

ชื่อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund   

กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขายในประเทศ : ลกัเซมเบริ์ก (LUXEMBOURG) 

3.4.  ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5.  นโยบายการกู้ยมื (ถ้าม)ี : - 

3.6.  การลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 

3.6.1  วตัถุประสงค์ของการลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงค์เพื่อลดความเสีย่ง   
(Non-Hedging)  

มนีโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน 

3.6.2  วธิกีารในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach 

3.7.  การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

3.8.  กลยุทธ์การบรหิารกองทุน (Management Style) :   

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว โดยมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหว
ตามกองทุนหลกั ส่วนกองทุน  Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund มุ่งหวงัใหผ้ล
ประกอบการสูงกว่าดชันีชี้วดั (Active Management) 

3.9.  ดชันีชี้วดั/อ้างองิ  

1) ดัชนี  MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทยีบกบัค่าสกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 85  

2) ดชันี MSCI ACWI Net Total Return ในสกุลเงิน USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุลบาท ณ 
วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15  
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บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการเปรยีบเทียบตามที่บริษทัจดัการเหน็ควรและเหมาะสม 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ก าหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมู ลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดค่าอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วดั และเหตุผลในการเปลี่ยน
ตวัชี้วดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มูลในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตามในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อก าหนดของสมาคม
บริษัทจดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วดัในการใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตัว
ดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จ ัดท าหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

3.11 รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลกั) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจดัการโดย Morgan 
Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จ ัดตัง้ตามระเบียบของ UCITS 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องข อง
ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO)   

บริษทัจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปทีป่ระเทศลกัเซมเบริ์ก  โดยใชเ้งินสกุลดอลลาร์
สหรฐัอเมริกา (USD) เป็นสกุลเงนิหลกั ในขณะที่กองทุนหลกัจะลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในหลายสกุล
เงนิเช่น ดอลลาร์ สหรฐั (USD) ยูโร (EUR) โครนสวเีดน (SEK) เป็นต้น และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะส่ง
ค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศลกัเซมเบิร์ก และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลงั  โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนและความเหมาะสม
ในทางปฏิบตัเิป็นส าคญั โดยถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบและยินยอมใหด้ าเนินการแล้ว  ทัง้นี้ ในเบื้องต้นนี้
กองทุนจะลงทุนเป็นสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บริษทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใิน
การเปลี่ยนแปลงสกุลเงนิซื้อขายในกองทุนหลกัตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน
โดยรวม และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ   

ส่วนที่เหลือจะพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศลงทุนในหรอืมไีว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ทีอ่อกโดยภาครฐับาล รฐัวสิาหกิจ สถาบนั
การเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจดัอันดับความน่าเชื่อถือที่
ไดร้บัการยอมรบัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมอีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรือของผูอ้อกตรา
สารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ( investment grade) นอกจากนี้  กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (hedging) โดยขึ้นอยู่กับ
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ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพจิารณาจากสภาวะของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น 
ทิศทางของค่าเงิน, ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จดัการกองทุนพิจารณาว่า 
การป้องกันความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือท าให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน
เสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุนอาจไม่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนกไ็ด้   

ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งในตราสารที่มีลกัษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรือผู้
ออก (Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีต่ัวตราสารหรอืที่ผูอ้อกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้
(Non-investment grade) หรือตราสารทุนของบริษัทที่ ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (Unlisted 
Securities) เฉพาะในกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารหรือที่ผู้ออกตราสาร
ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Listed 
Securities) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้ และ/หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เฉพาะกรณีที่ตราสารแห่งทุนนัน้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
ขณะทีก่องทุนลงทุนเท่านัน้ 

 เงื่อนไขอื่นๆ 
ในกรณีทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนมกีารลงทุนในกองทุนปลายทาง*หากเกดิเหตุการณ์ทีก่องทุนปลายทาง มี
การลดลงในลกัษณะใดดงันี้ 
(1) NAV ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรอื 
(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการใดติดต่อกันคิดเป็นจ านวน > 2/3 ของ NAV 

ของกองทุนปลายทาง 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สนิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวข้างต้น บรษิัทจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรพัย์สินลดลง พร้อมแนวทางการด าเนินการของ บลจ. โดย

ค านึงถึงประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฎ
เหตุ 

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้้ทีส่นใจจะ
ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้
บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

(3) ปฏบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 60 วนันับแต่วนัทีม่ีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางทีป่รากฏเหตุ 

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

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (3) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
*กองทุนปลายทาง หมายถงึ กองทุนทีก่องทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ไปลงทุน ซึ่งมลีกัษณะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์โดยครบถ้วนดงันี้ 
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(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และให้หมายความรวมถงึกองทุนที่มี
ลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุน ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ 
และไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต์ หรือรูปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศ (REIT) หรอืโครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) เป็นต้น 

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

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (classes หรือ 
sub-classes) หรือขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนต่างไปจากที่ระบุใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรษิัทจดัการ ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศทีพ่จิารณา
เลือกทดแทนกองทุนเดิม จะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ทัง้นี้ 
โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั  โดยบรษิัทจดัการจะมีหนังสอืแจ้งให้ผู้
ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนที่จะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนหลกั (classes 
หรือ sub-classes) หรือกองทุนรวมต่างประเทศอื่น อย่างไรก็ตามหากบริษัทจดัการไม่สามารถลงทุนใน 
กองทุนหลกั (classes หรือ sub-classes) หรือกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายสอดคล้องกับวตัถุประสงค์
ของโครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมติจากผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายการลงทุนกไ็ด ้

ในกรณีการด าเนินการดงักล่าวท าใหก้ารลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ
กองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็น
ทรพัย์สินของกองทุนรวม” ส่วนที่ 6: การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จดัแบ่งประเภทของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดมาลงทุนในประเทศไทย ทัง้นี้  เพื่ อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มคีวามผิดปกตขิองตลาด หรอืในกรณีทีม่กีารเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดท าให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฎิบตั ิ
หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่
เกี่ยวขอ้ง หรอืเกดิภาวะสงคราม เป็นต้น 

รายละเอียดกองทุนหลกั  

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุ น  คือ  Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund  มี
รายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชื่อกองทุน  : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund  

ประเภท  : กองทุนรวมตราสารทุน 

อายุโครงการ  : ไม่ก าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน  : 30 พฤศจกิายน 2010  

จดทะเบยีนประเทศ : ลกัเซมเบริ์ก 

สกุลเงนิของกองทุน  : USD 

วนัท าการซื้อขาย   :  ทุกวนัท าการของธนาคารในประเทศลกัเซมเบริ์ก 

การจ่ายปันผล :  ไม่จ่ายปันผล 

บรษิทัจดัการ   : Morgan Stanley Investment Management 
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ผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน  :  J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A 

นโยบายการลงทุน  : กองทุนหลักจะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 70% ของการลงทุน 
กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) 
Limited ภายใต้สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศ
ลกัเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่ง
รวมถึงตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นของบริษัทต่างชาติที่ซื้อ/ขาย ใน
สหรัฐฯ (ADRs) และหุ้นของบริษัทต่างชาติที่ซื้อ/ขายในประเทศอื่น (Global 
Depositary Receipts (GDRs))  

นอกจากนี้ กองทุนหลกัอาจลงทุนใน Option ทีม่ีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายผ่าน
ตลาดที่จดัตัง้อย่างเป็นทางการและตลาดที่ไม่ได้มีการจดัตัง้อย่างเป็นทางการ , 
สญัญา Future และสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ
ในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยรวมเพื่อเพิม่ผลตอบแทน และ/
หรอืเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน 

กองทุนหลักอาจเข้าลงทุนในตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ, หุ้นบุริม
สทิธิ,์ หุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดเซี่ยงไฮแ้ละเสินเจิ้น (China A-Shares) ผ่าน 
Stock Connect, ใบส าคญัแสดงสิทธิท์ี่จะซื้อหุ้นสามญั (Warrant), เงินสดหรือ
หลกัทรพัย์เทียบเท่าเงินสด และหลักทรพัย์ที่เชื่อมโยงกบัตราสารทุน กองทุน
หลักอาจลงทุนใน China A-Shares ผ่าน Stock Connect ไม่เกิน 10% ของ
มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
หรือโครงการจดัการลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) ซึ่งรวมถึง 
ETF เพื่อใหส้อดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุน 

กองทุนหลกัจะลงทุนในพอร์ตการลงทุนทีม่กีารกระจายการลงทุนในบริษทัต่างๆ 
โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom-up กองทุนจะลงทุนในบรษิัทที่มปัีจจยัพื้นฐาน
ดแีละมโีอกาสสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวอย่างยัง่ยื่นทีม่ขีอ้ได้เปรยีบในการ
แข่งขัน  โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวในระดับราคาที่เหมาะสม เมื่ อ
เปรยีบเทยีบกบัมูลค่าทีแ่ทจ้รงิของบรษิทันัน้ๆ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยของกองทุนรวม  

Management Fee  : ไม่เกนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี 

Ongoing Charges  :ไม่เกนิรอ้ยละ 0.94 ต่อปี 

ตวัชี้วดั (benchmark)   : MSCI All Country World Index  (Total Return Index) 

ลกัษณะเฉพาะของ Class Z 

1  เป็น Class ทีท่ าการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงนิเหรยีญสหรฐั 

2.  ขายใหก้บัผูล้งทุนประเภทสภาบนั โดยไม่ม ีMinimum Subscription Amount 

Bloomberg ticker : MSGOPPZ LX 

ISIN   : LU0552385535 

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้    9 

3.12.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ซึ่งส่งผลใหม้ ีNet Exposure ทีเ่กี่ยวขอ้งกับความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน 

3.13.  ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

3.13.1.  ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  

เป็นไปตามประกาศ โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) การลงทุนใน Reverse  

Repo  

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (Securities Lending)  

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 

ไม่มกีารลงทุน 

3.13.2.   ประเภทของหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่2 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย CIS  

เป็นไปตามประกาศ  โดยไม่ลงทุนในหน่วย infra และหน่วย Property 

ส่วนที ่3 :  ทรพัย์สนิประเภทเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repo) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย์ (securities lending) 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท Derivatives   
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เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนที ่7 : ทรพัย์สนิประเภททองค าแท่ง (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นการลงทุนเพื่อกองทุนรวมทองค า) 

ไม่มกีารลงทุน 

ส่วนที ่8 :  ทรพัย์สนิประเภทหน่วย private equity 

ไม่มกีารลงทุน 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและ 

ต่างประเทศ :  

ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่2 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด 

ส่วนที ่3 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัย์สนิ (product limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด  

และไม่ลงทุนใน Structured Notes, Reverse repo 

ส่วนที ่4 : อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศก าหนด   

และไม่ลงทุน หน่วย Property, หน่วย Infra, หน่วย Private Equity 

ส่วนที ่5 : การด าเนินการเมื่อทรพัย์สนิทีล่งทุนขาดคุณสมบตัหิรอืการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ 

ลงทุนเป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้นี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ 

ก าหนด 

ส่วนที ่6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของ 

กองทุนเป็นไปตามประกาศ และกรณีทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามทีป่ระกาศ 

ก าหนด 

     4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 

4.2.  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

 - ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 - สทิธปิระโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 

4.3.  รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

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

เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิและไม่ต้องเสยีภาษีจากเงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตันิัน้  
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ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-A) :  

เหมาะส าหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

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

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ทัง้นี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรือเปิดบรกิารหน่วยลงทุน
ชนิดที่ยงัไม่ไดเ้ปิดให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดการใหบ้ริการดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 
วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  และประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-C) :   

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบุิคคล/สถาบนัที่บริษทัจดัการก าหนด อาท ิผูล้งทุนกลุ่มกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูล้งทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกนัชวีติควบ
หน่วยลงทุน (Unit Linked) กองทุนรวมของบรษิทัจดัการอื่น การลงทุนจากนิตบุิคคล/สถาบนัทีม่ีการให้บรกิาร
บรหิารพอร์ตการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model รวมถงึผูล้งทุนกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการ
ประกาศเพิม่ในอนาคต เป็นต้น 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-X) :   

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกองทุนรวมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ หรอืการลงทุนในหรอืมี
ไว ้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเดยีวกนัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ อาท ิกองทุน
รวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต โดย
เปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทุน (Total return) 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-E) (ยงัไม่เปิดใหบ้ริการ) :   

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทัจดัการ ทีต่้องการรบัรายไดจ้ากส่วน
ต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้น
ก าหนดใหส้ าหรบัผูล้งทุนทีท่ ารายการผ่าน Mobile Application (Mobile App) และ Internet (Easy invest) 
ของบรษิทัจดัการเท่านัน้ รวมถงึกลุ่มผูล้งทุนอื่นที่บรษิทัจดัการประกาศเพิม่เตมิในอนาคต 

ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GOPP-SSF) : 

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนทีต่้องการออมเงนิระยะยาวและได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี โดยเงนิลงทุนในชนิดหน่วย
ลงทุนนี้สามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาได ้ทัง้นี้ ผูล้งทุนต้องปฏบิัตติามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรและ/หรอืหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด รวมถงึผูล้งทุนทีค่าดหวงัรบั
ผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนเพื่อลงทุนในชนิดผูล้งทุนกลุ่ม และชนิดผูล้งทุน
พเิศษ รวมถงึชนิดผูล้งทุนอื่นทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคตได ้โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศ
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รายละเอยีดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษทัจดัการให้
ทราบ  

ผูล้งทุนบุคคลธรรมดา และผูล้งทุนสถาบนัสามารถลงทุนไดใ้นหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขทีก่องทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บริษทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิด
ทีย่งัไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิม่เติม เปลี่ยนแปลงปรบัปรุง หรอืเปิด
บรกิารหน่วยลงทุนเพื่อการออม เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบริษทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วนัท าการก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ  

ทัง้นี้ หากกฏหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกี่ยวกบัเงื่อนไขทางภาษี หรอืมกีารประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งประกาศก าหนดเพิม่เตมิ หรอื
เปลี่ยนแปลง บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และ
จะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซด์ของบรษิทัจดัการ 

5.   การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : 

 5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

 5.2.  รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

  สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

 สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ. 

6.3. การสัง่ซื้อหน่วยลงทุน : ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

7.   การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 7.1. ช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

 - บรษิทัจดัการ 
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- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

- หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเว็บไซต์ บลจ. 

7.3. วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

      - แบบดุลยพนิิจของผูล้งทุน 

- แบบอตัโนมตั ิ

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการ
นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม 

กรณีรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี 
ชนิดสะสมมูลค่า : ม ี 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ม ี 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ม ี 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ม ี 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์: ม ี 
ชนิดเพื่อการออม : ม ี 

7.4.1 การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

หลกัเกณฑ์การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร จากก าไรสะสม หรือก าไรสุทธิในงวดบญัชี
ทีจ่ะจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิล้วแต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

7.4.1.1 วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บรษิัทจดัการด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 
ครัง้ โดยการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมีผลให้จ านวน
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานที่ปรากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
นัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้้ถือหน่วยลงทุนจากการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน หรือจากรายได้จากการลงทุนสุทธิบวก/หกัก าไรหรือ
ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวจะไม่เกิน
จ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู่ ณ ขณะนัน้  
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บริษทัจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มรีายชื่ออยู่
ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดย
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้เมื่อสิ้นวนัท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัเิป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัดว้ยค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้น เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดที่เกดิขึน้จรงิจากการ
ด าเนินงานดงักล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ
ดงักล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ โดยจ านวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสัน้ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
ได้รบั  จะค านวณโดยราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซิเพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ 
ภายใน 5 วนัท าการนับถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  

ในวนัท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิกองทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีย่งัมิได้เปิดบญัชี
กองทุนเปิดพรนิซเิพิล เดลี่ ตราสารรฐัระยะสัน้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปิดบญัชกีองทุน
ดงักล่าวใหผู้้ถือหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ โดยถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนได้ให้ความยนิยอมในการ
ด าเนินการดงักล่าวแล้ว  

3. บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัินัน้ เว้นแต่บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัท
จดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคนืสมบูรณ์แล้วตาม
วรรค 1 ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วยลงทุนส าหรบั
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ

7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบียนจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การบรหิารของบรษิัท
จดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดังกล่าวใน “หนังสือแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่บรษิทัจดัการก าหนด  เมื่อบรษิัท
จดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิที่ไดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑ์การรบัซื้อ
คืนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ ตามวิธีการและบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว 
บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้รบัเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบร้อย
แล้ว  และผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการทีบ่ริษทัจดัการด าเนินการตามความประสงค์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นที่
บริษทัจดัการก าหนดดงักล่าว  ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือว่าตนได้รบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใน
ครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแล้ว  
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และบรษิัทจดัการจะถอืว่ารายละเอียดตาม “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน”มีผลให้บังคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน ” และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ
เอกสารอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็น
บุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้า่ยเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็นนิติ
บุคคล  

ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย์/หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ 
บรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงิน
ค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบไว้
กบับริษทัจดัการแล้วได้ หากเกดิกรณีทีบ่ริษทัจดัการพิจารณาเหน็ว่าการด าเนินการตามหนังสือ
แสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อ
กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรืออาจท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความ
เสี่ยงในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรอืชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน หรือ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่มกีารแก้ไขเพิ่มเตมิ (ถ้ามี)  หรือเพื่อให้เป็นไป
ตามค าสัง่หรอืการตีความหรือการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการดังกล่าว  และให้ถือว่าการ
ด าเนินการดังกล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่าบริษัท
จดัการด าเนินการผิดไปจากโครงการแต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการแก้ไขรายละเอียดของ
โครงการ  ทัง้นี้หากไม่มีค าสัง่ห้ามหรือข้อห้ามใดๆ บริษัทจดัการสามารถพิจารณาจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ 

กรณีรบัซ้ือคืนปกติ  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ม ี 
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่ม ี 
ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ม ี 
ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ม ี 
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ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ไม่ม ี 
ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์: ไม่ม ี 
ชนิดเพื่อการออม : ไม่ม ี 

บริษทัจดัการจะเปิดให้ผูถ้ือหน่วยสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนไดต้ัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น 

ทัง้นี้ หากวนัดงักล่าวเป็นวนัทีไ่ม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได ้ใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป 

7.4.2.1  การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

1)  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสั ง่ขายคืนล่วงหน้า และ
หลกัฐานการขายคืนล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในข้อ 7.4.2 วิธีการ วนัเวลา 
และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

2)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรือเป็นจ านวนหน่วย
ลงทุน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถขอรับใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในวันและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัท
จดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการขายคืนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจดัการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รบัซื้อคืนหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงับรษิัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

เอกสารประกอบการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบุิคคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้าม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

วนัเวลารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่างเวลา
เริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย    
และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน    
(ถ้าม)ี และวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลกั (ถ้าม)ี  
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บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของ
บรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านักงานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้
ภายในวนัท าการถัดจากวนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

การช าระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวนัหยุดท าการของผู้ประกอบ
ธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา เว้นแต่บริษัทจดัการ
ไดร้บัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต บริษัทจดัการจะช าระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วัน
ค านวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้
ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกับธุรกจิการจดัการกองทุน
รวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา และหรือ
กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่
ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้
ถอืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือ
วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต  
ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงค์ไว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 

โดยในกรณีที่ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการเหน็สมควร หรือ
โดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว  

หรอืบริษัทจดัการจะด าเนินการให้มีการหกักลบหนี้กันให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไม่สามารถ
ช าระเงนิให้ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได้ บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษทัจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการ
คนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้  
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เงื่อนไขในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการได้รบั
และได้ท ารายการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว และผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมีจ านวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุนเพยีงพอกับจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคืน ทัง้นี้ผู้สัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน จะยกเลิกหรอืเพิกถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีจ านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วย
ลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือมีจ านวนต ่ากว่า
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์
ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบริษัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าดังกล่าว 
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่ วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2. บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้ว ใน
สมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการถัดจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคืน
นัน้ ๆ เว้นแต่บริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุนก าหนดโดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะ
ยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนที่ท ารายการขายคืนสมบูรณ์แล้วตามวรรค 1 ภายในวนัท าการถัดจาก
วนัทีเ่สรจ็สนิการค านวณดงักล่าว 

3. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือ
หน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สินอื่นแทนเงิน บริษทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมก าหนด 

4. ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้ภายในวนัสุดทา้ยในการรบัเอกสารแสดง
ความจ านงในการขายคนืหน่วยลงทุน และต้องไดร้บัการอนุมตัจิากบรษิทัจดัการ 

การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัรบัซื้อคืน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่
กรณีบริษัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นาย
ทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสือรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการ
นับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั โดยมใิห้นับรวมวนัหยุดท าการของ
ผูป้ระกอบธุรกจิการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มลีกัษณะในท านองเดยีวกบัธุรกจิการจดัการกองทุน
รวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา หรอืโดยให้
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ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง และหรือกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการ
ช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 

บรษิัทจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
จากหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่ที่
ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ใน
การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

 1.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวัน
เปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน 

 2.  บริษทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิม่เติมวธิีการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ 

 ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวธิีการ  
 รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การบริการ 
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น  

- การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(automatic teller machine) (ถ้า
ม)ี 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (telebanking) (ถ้าม)ี 

- อนิเทอร์เน็ต (internet) (ถ้าม)ี 

- สื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั หรอืทีบ่รษิทัจดัการอาจเพิม่เตมิในอนาคต  

โดย การใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด  

2.2  การขายคืนหน่วยลงทุนวิธกีารอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ท า
ได ้

3. กรณีผูข้ายคืนหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 
และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัข้อมูลไดไ้ม่
ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัท
จดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบริษัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หากขอ้มูลทางโทรสาร 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้    20 

และตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเห็นชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทาง
โทรสาร  

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ 
สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน   

5. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปิดบญัชีกองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่มียอดคงเหลือโดยไม่ต้อง
แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 6.  บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วย   
     ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที ่  
     บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี 

 7.  ในกรณีทีบ่ริษทัจดัการกองทุนรวมจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวนัหรอืเวลาในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว อัน
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวนัหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่ส านักงานก าหนดซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการดงักล่าวได้เพียงเท่าที่มีความจ าเป็น ทัง้นี้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบตัิให้
เป็นไปตามโครงการหรอืขอ้ผูกพนัแล้ว 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  ทุกวนัท าการ  

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื้อคนื:  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวทีเ่วปไซต์ของบรษิทัจดัการ 
เพื่อแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนืล่วงหน้า
และหลกัฐานการขายคนืล่วงหน้าไม่ซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในช่วงแรกบริษทัจดัการยงัไม่เปิดใหข้ายคนื/สบัเปลี่ยนออก โดยจะเริม่
รบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนออกตัง้แต่วนัท าการแรกของเดอืนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทัง้นี้ 
หากมกีารเปลี่ยนแปลงบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัจดัการ หรอืปรบัปรุงในหนังสอื
ชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยพจิารณาถงึประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน: ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:  

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ต้องแจง้ 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกต ิ: ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งค าสัง่ขายคนื และ
หลกัฐานการขายคนืซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ปกต ิโดยบรษิทัจดัการจะรบัซื้อคนืตามราคาหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ณ สิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้ 
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7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ:  

1. บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรงุ เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศ
รายละเอียดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
ประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

2. บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี 

  8.  การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน:  

    - บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ:   

สามารถดูขอ้มูลในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต์ บลจ. 

  9. การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัย์สนิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องไดร้บัมตพิเิศษใหช้ าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย์ หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(1)  การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่น
นัน้ไปช าระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิได ้

 10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ล้วได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินของกองทุนรวมเปิดได้
อย่างสมเหตุสมผล หรอื  

(ข) มเีหตุที่ท าใหก้องทุนรวมไม่ได้รบัช าระเงนิจากหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และ
ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
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โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคดิเป็น
อตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถ่กูต้อง  

(3) มีค าสัง่ขายคืนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารบัซื้อคนืทีไ่ม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารบัซื้อคนืที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิด
เป็นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 

     10.2   การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัิ 
              ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงินค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขาย
คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าว
ดว้ยวธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองข้อมูลจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัท
จดัการอาจมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้  

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

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

     1. เครื่องมอืการก าหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่าย 

1.1 การปรบัมูลค่าทรพัย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรพัย์สินของกองทุนรวม 
(Swing Pricing)  

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ดว้ยวธิปีฏบิตั ิ: Full swing pricing  

Partial swing pricing 

รายละเอยีดเพิม่เตมิและเงื่อนไข 

1. บรษิทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบรษิัท
จดัการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรอื Partial Swing Pricing ตาม
ดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่ง
บรษิทัจดัการอาจพจิารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้ขอ้เทจ็จรงิทีม่ีอยู่และหรอืสมมติฐานและหรอืการ
ประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าทีส่ามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข 
ณ ขณะนัน้ ๆ โดยบริษทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไดแ้ก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจาก
การซื้อหรอืขายทรพัย์สนิของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
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จากการซื้อขายทรพัย์สนิ ความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สนิ ภาวะสภาพคล่องของตลาดทรพัย์สนิทีล่ดลงจาก
ปกติ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริม
สภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้าม)ี ภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวขอ้ง หรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึปัจจยัอื่นๆ ทีก่ระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น   

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัท
จดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดย
ค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่
กระทบสภาพคล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

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

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัเพิม่หรอืลดอตัรา swing factor ทีเ่กบ็จรงิไดต้ามที่บริษทัจดัการเหน็สมควร ซึ่ง
จะปรบัเพิม่ไม่เกนิอตัราสูงสุดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะน าค่าซื้อหน่วยลงทุนทีช่ าระเงนิดว้ยเช็ครวมเขา้เป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการ
ที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ
หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวนัท าการนัน้ ทัง้นี้บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ได้ด าเนินการหรอืตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
swing pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเชค็ค่าซื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดหรอืบางส่วนของวนัท าการ
นัน้ไม่สามารถเรยีกเก็บเงินไดแ้ละรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ช าระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รบัการจดัสรร
หน่วยลงทุน  ซึ่งเป็นไปตามดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

4. บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ โดยจะยงัคงเป็นไปตามที่
สานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่นกาหนดให้บริษัทจดัการ
ด าเนินการได ้

5. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธไิม่ใช้เครื่องมอื swing pricing ดงักล่าวในกรณีที่พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั และ/หรืออาจใชร้่วมกบัเครื่องมอืในการ
บรหิารสภาพคล่องอื่นๆ แล้วแต่กรณี โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวนัท าการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้ โดยเป็นไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ
เป็นส าคญั 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้    24 

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันท าการซื้อขายใดที่สัดส่วนของ
มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรพัย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing 
threshold ทีบ่รษิทัจดัการก าหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน ค านวณจากมูลค่าการซื้อหน่วย
ลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคนืหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวธิทีีบ่รษิทัจดัการก าหนด 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds และกองทุนทีมีการลงทุนแบบ Cross Investing Fund เมื่อกองทุน
ปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิทัจดัการจะพจิารณาด าเนินการใหส้อดคล้องกบักองทุนปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามขอ้มูลทีไ่ด้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของบริษทัจดัการ 
และค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรกต็าม บริษัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกบักองทุนปลายทางกไ็ด้ ในกรณีที่บริษัทจดัการ
พจิารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มผีลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั หรือ
เหน็ว่าการใชเ้ครื่องมืออื่นมคีวามเหมาะสมในทางปฏบิตัมิากกว่า ขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และ/หรอืหลกัเกณฑ์การใช ้swing pricing ใหส้อดคล้อง
กับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีที่กองทุนไทยมีการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของ
กองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

2. การก าหนดเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัในการรบัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

   2.1 ระยะเวลาทีต่้องแจง้ล่วงหน้าก่อนการขายคนืหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เมื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธขิองกองทุน 
จะต้องแจง้บรษิทัจดัการล่วงหน้าเป็นเวลา: 5 วนัท าการ 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. ในกรณีทีเ่ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผู้สนับสนุนการ
ขายและรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

  ขอ้สงวนสทิธิ ์

1.  ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ท าให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะ
ปฏิบัติกับค าสัง่ที่ได้จาก Notice period นัน้เช่นเดียวกับค าสัง่ที่ได้ตามปกติในวันที่ท ารายการด้วย ทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการอาจพจิารณาใช ้Notice period ร่วมกบัเครื่องมืออื่น ได้แก่ Swing pricing,  Redemption Gate, 
Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่ องมือ Notice period 
ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ
กองทุนรวมอย่างมนีัยส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

2. บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ไดต้ามที่บริษทัจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบั
เพิม่ไม่เกนิ Notice period สูงสุดที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยบริษทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซด์ของบรษิัท
จดัการและในหนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืผ่านทางช่องทางอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
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3. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Notice period ในวนัท าการนัน้ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice period ที่แตกต่างกันได้ในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ
เป็นส าคญั 

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดัการอาจ
พิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องเท่าทีส่ามารถท าได้เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยค านึงถงึปัจจยั
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของทรพัย์สินที่ลงทุน รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพ
คล่องของหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุน เป็นต้น 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช ้notice period บริษัทจดัการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลกัการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรอื เป็นไปตามดุลพนิิจของบรษิทัจดัการ และค านึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
จดัการพิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เงื่ อนไขและ/หรือหลกัเกณฑ์การใช้ Notice period ให้
สอดคล้องกบักองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะ
พเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

2.2 เพดานการขายคนืหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ : 10.00 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 7 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั  

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไข 

1. บริษัทจดัการจะท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (redemption) และสบัเปลี่ยนออก (switch out) ไม่เกนิ Redemption 
Gate ตามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมสีภาพคล่อง
เพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption 
Gate ทีป่ระกาศใช ้
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2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว 
Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซื้อขายใดที่ สดัส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธขิองกองทุน เทยีบ
กบั มูลค่าทรพัย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่าเท่ากบัหรอืมากกว่า Gate threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดย
ที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  ค านวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่า
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัด้วยมูลค่า
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วน 
(pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ดังนัน้ ผู้ถือ
หน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทัง้จ านวน ในวันที่ส่งค าสัง่ขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงนิค่าขายคนืทัง้จ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลอื บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) 
โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยปัจจุบนับรษิัทจดัการยงัไม่เปิดให้มีการยกเลิก
ค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกจากผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ส่งค าสัง่มาแล้วในวนัที่มกีารใช้ Redemption 
Gate ดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากเมื่อบริษัทจดัการมีระบบงานส าหรบัรองรบัการจดัการกรณีเปิดให้มีการยกเลิกค าสัง่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก บริษทัจดัการอาจเปิดใหม้กีารยกเลกิค าสัง่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก
ส่วนที่เหลือได้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการด าเนินการดงักล่าว 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบุไว้
ในโครงการ 

5. บริษัทจดัการจะท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน ณ วนัท าการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกนิกว่า Redemption Gate ทีป่ระกาศใช ้

6. บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบเมื่อมกีารใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจดัการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 

8. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รบัจากผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื้อคนืเท่าทีส่ามารถท าได ้(best effort) ภายใต้สถานการณ์และขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสทิธิ ์

1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตาม
ดุลยพินิจของบรษิัทจดัการ โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าทีร่ะบุในโครงการ และไม่เกิน Gate 
period สูงสุด ทีร่ะบุในโครงการ ทัง้นี้ รายละเอยีดวธิกีารค านวณเป็นไปตามวิธทีีบ่ริษทัจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate  ได้แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) 
ทัง้นี้ ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนในส่วนทีเ่หลอืได ้บรษิทัจดัการอาจพิจารณายกเลกิค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุนทัง้หมดทีค่า้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถู่กยกเลิกค าสัง่โดยไม่ชกัชา้  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด (ถ้าม)ี มาใชใ้นการพจิารณาและหรอืตดัสินใจเรื่อง
ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมอื Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ 

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ -ขาย-
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคญั โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของ
บรษิทัจดัการ 

การพจิารณาใชเ้ครื่องมอื 

1.  บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการใช้เครื่องมือนี้โดยเป็นไป
ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบตัิ
เป็นส าคญั 

2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีทีเ่กดิสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมนิว่าสถานการณ์
อาจจะไม่ปกติ โดยบริษทัจดัการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดย
ค านึงถงึปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทุนรวมเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซื้อขายทรพัย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกต ิ
สภาพคล่องของกองทุนรวมผดิปกต ิหรือประเมนิว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอน
ของกองทุนรวม เกดิการไถ่ถอนผดิปกต ิเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ทีก่ าหนดไว ้หรอืปัจจยัอื่น ๆ 
ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ รวมถึงปัจจยัอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวม
ลงทุน เป็นต้น 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะด าเนินการให้สอดคล้องกับ
กองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รบัจาก กองทุนปลายทาง โดยใชห้ลกัการ best effort ซึ่งผู้ถอืหน่วยอาจจะไดร้บั
ช าระเงนิจากค าสัง่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสัง่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และ
ค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยลทุนเป็นส าคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจพิจารณาไม่ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางก็ได้ ในกรณีที่บริษัท
จดัการพิจารณาแล้วว่าค าสัง่ซื้อ-ขาย-สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ หรือเห็นว่าการใช้เครื่องมืออื่นมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากกว่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ทัง้นี้ โดยค านึงถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือหลกัเกณฑ์การใช้ Redemption gate ให้
สอดคล้องกบักองทุนต่างประเทศที่กองทุนไทยลงทุน ในกรณีทีก่องทุนไทยมกีารเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะ
พเิศษของกองทุนรวม หรอืมกีารเปลี่ยนกองทุนหลกัในอนาคต (ถ้าม)ี 

3. การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนขาด
สภาพคล่องหรอืไม่สามารถขยายไดด้ว้ยราคาทีเ่หมาะสม (Side Pocket) 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะปฏบิตัิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ที่ร ับไว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) 

โดยบรษิทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคนืหน่วยลงทุนไม่เกนิ : 1 วนัท าการ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านักงาน โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นต้องระงบัการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเนื่องจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

2.1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวม ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

2.2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวมไดอ้ย่างเป็นธรรม และเหมาะสม  

2.3. มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

ทัง้นี้ การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไวแ้ล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

เว้นแต่จะได้รบัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ
โดยสุจรติและ สมเหตุสมผลว่า จ าเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
กรณีเกดิเหตุตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีร่บัไว้แล้วหรือจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ดว้ยเหตุอื่นใดดงัต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงันี้ 

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี้ 

(1) การกระท าทีเ่ป็นความผิดมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรอืกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกี่ยวกับการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิโดยบุคคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย 

(ข) บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น
สาระส าคญั 
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2.  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอนัเนื่องมาจาก การที่บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ว่าด้วยการด ารงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ
การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้ าซื้อขายหลกัทรพัย์และการค้าหลกัทรพัย์ 
และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระท า
ไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

กรณีการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บรษิทัจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี ทัง้นี้ เป็นไปเพื่อความเหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนรวม 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบริษทัจดัการหรอืกองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• ในกรณีที่จ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจดัการ
สามารถเรียกเก็บได้จริงในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหต้ามจ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไดจ้รงิ 

• ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบริษทัจดัการหรอืกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่ซื้อก่อนการด าเนินการ 

• บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซื้อส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผูส้ ัง่ซื้อ หรือวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิีการ
ในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได้ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวด้วยวิธกีารที่
บริษทัจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผูด้ าเนินการคืน
เงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนและ/หรือเว็ปไซต์ของบริษัท
จดัการ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิทีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรมใดๆ 
เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดย
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
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ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที ่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

• บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการ
เหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าและบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ท าการ
ทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของบรษิัทจดัการ เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัทีค่วบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

• ในกรณีที่การช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชีธนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจากธนาคารของผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะ
ด าเนินการน าส่งเชค็หรือดราฟต์นัน้คืนแก่ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไดร้บัเช็คหรือดราฟต์
นัน้คืนจากธนาคารผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน ด าเนินการ
ดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

• กรณีผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน และ
บรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยนืยนัข้อมูลไดไ้ม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่
จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 

• การซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ (ถ้าม)ี หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 

• ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่ง หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่ริษทัจดัการเห็นสมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะแจง้ให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยบรษิัทจดัการ
จะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั ก่อนวนัด าเนินการทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบริษทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืเว็ปไซต์ของ
บริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนั เว้นแต่กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่
ควบคุมไม่ได ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน : 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ตามที่บริษทัจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงานของบรษิัทจดัการ และ/หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื (ถ้าม)ี 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปฏเิสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิัทจดัการก าหนด 

• บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ  
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“การหยุดรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสั ง่สับเปลี่ยนใดจะมี
ผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสีย่งทางกฎหมาย หรือความเสีย่งต่อ
ชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ 
โดยไม่จ าเป็นต้องแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนก่อนการด าเนินการ 

• บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเวน้ข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ 

• บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศ
รายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือ
ประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิทัจดัการ 

• ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกนัได้ ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการเปิดให้บรกิารดงักล่าว โดยจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วนัก่อนเปิดให้บรกิารที่ที่ท า
การทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขาย
หน่วยลงทุน และประกาศผ่านทาง Website ของบรษิทัจดัการใหท้ราบ 

12. การหยุดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

     เป็นไปตามประกาศ 

13. เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 
ถอืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรอืน าไปเป็นประกันได ้
ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

14. การจ่ายเงินปันผล :   

1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ ไม่จ่าย  

2. ชนิดสะสมมูลค่า   ไม่จ่าย  

3. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   ไม่จ่าย  

4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   ไม่จ่าย  

5. ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   ไม่จ่าย 

6. ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  ไม่จ่าย 

7. ชนิดเพื่อการออม   ไม่จ่าย 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้สัง่ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการได้ทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) 
: รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
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รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา    
  ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดสะสมมูลค่า   : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา  
  ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา  
  ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม                          : ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา   
 ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา  
  ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา  
  ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม                         : ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรา  
  ไม่เกนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ 
หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน ในกรณีที่มีการรบัค่าธรรมเนียมอนัเกิดจากกองทุนรวมในต่างประเทศที่
กองทุนนี้ไปลงทุน บรษิทัจดัการจะจ่ายคนืในรูปแบบใดๆใหแ้ก่กองทุนนี้ (ถ้าม)ี  

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ :   ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ใน
อตัรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ใน
อตัรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :    ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ใน 
    อตัรา ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ
    ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ใน
อตัรา ไม่ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวม 
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ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ใน
อตัรา ไม่ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม                        :   ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัรา ใน 
    อตัรา ไม่ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สิน 
    สุทธขิองกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีใน
อตัรา ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีใน 
    อตัรา ไม่เกินรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 
    ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีใน 
    อตัรา ไม่เกินรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 
    ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :   ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีใน   
    อตัรา ไม่เกินรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 
    ของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :   ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีใน 
    อตัรา ไม่เกินรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิ
    ของกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีใน 
    อตัรา ไม่เกินรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 
    ของกองทุนรวม 

ชนิดเพื่อการออม                        :  ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปีใน 
    อตัรา ไม่เกินรอ้ยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ 
    ของกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้รบัฝากทรัพย์สินในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบัติงานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบริษัทจัดการ 
(Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการใหบ้ริการงานผูร้บัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายงานศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นต้น  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธรุกิจ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  
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15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดสะสมมูลค่า  : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวม 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวม  

ชนิดเพื่อการออม : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี
ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 0.54 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สิน
สุทธขิองกองทุนรวม 

มูลค่าทรพัย์สินสุทธิที่ใช้ในการค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทัง้สิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทัง้สิ้นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วนัที่
ค านวณ 

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

          ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.09 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ   
          กองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม และ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้    35 

2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนรวม การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบักองทุน และค่าใช้จ่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกันไม่เกนิรอ้ยละ 
1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธถิวัเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กดิค่าใชจ้่ายนัน้ 

4.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเช่น 

4.1   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และทรพัย์สนิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อ
ขายหลักทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ 
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิใน
หลกัทรพัย์ เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรบัโอนหลกัทรพัย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิด
จากการซื้อขายหลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัย์และหรอืทรพัย์สนินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบญัชีกองทุน หรือการจัดท ารายงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

4.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขายและหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลิต และ
น าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบ
ยืนยนั ใบเสร็จรบัเงนิ ใบก ากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน 
หรือเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการ
จดัท าและผลิตเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารซื้อขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมต ิ
สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน การประกาศหนังสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น หนังสือ 
ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานเกี่ยวกับข้อมูลการ
จดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

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

4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรพัย์สิน 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ ปรึกษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธิหรอืเพื่อ



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้    36 

ตดิตามหนี้สิน หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษีอากร ประกนัภยั  

4.9  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการใช้บริการธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก
อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สินของ
กองทุน  

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่ าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนังสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเลิกกองทุน และช าระบญัชีกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ช าระเงนิ หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการที่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่มารบัเงินหรอืทรพัย์สนิ หรือไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการวางทรพัย์ 
ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือ
ทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบริษทัจดัการให้
ปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศหนังสอืพิมพ์ที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อแจ้งข่าวสาร
ขอ้มูลตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ก าหนด หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กิดจากการกู้ยมืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อ
คนืเมื่อบรษิัทจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามที่จ่าย
จรงิ 

13.  ค่าใช้จ่ายในการใหค้วามรู้และฝึกอบรมผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

14.    ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายส าหรบัหน่วยงานภายนอกในการท าหน้าทีต่ดิตามดูแลการจดัการ
กองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) หรอืทีเ่กี่ยวขอ้ง (ถ้าม)ี    
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15.   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกับการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามทีส่ านักงาน 
ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3. ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่
เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูค่า  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่   
   เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม ่  
   เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา 
   ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม่ 
   เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา ไม ่
   เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม  : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัรา 
   ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือห น่วยลงทุน  เป็นอัตราที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้วน  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดเพื่อการออม :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใน
อตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม 

ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกันไวแ้ล้ว 

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

 15.3.3.1  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN): 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :   ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดเพื่อการออม :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขา้
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.61 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอื ผู้ถอืหน่วยลงทุน เป็นอตัราทีร่วม 

ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษี ธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว 

15.3.3.2  ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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ชนิดเพื่อการออม :  ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ในอตัรา ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 

บริษัทจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
จะต้องช าระใหก้ับกองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรือ หกัค่าธรรมเนียม
จากค่าซื้อหน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง)  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ เรียกเก็บจากผู้สั ง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวใน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบริษัทจดัการจะ
ประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนทุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 7 วนั  

ส าหรบัชนิดเพื่อการออม  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบริษัทจดัการเอง และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออมของบริษัท
จดัการอื่นในอตัราที่ไม่เท่ากัน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั และ/หรือเว็บไซต์ของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี  

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดเพื่อการออม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา     

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดสะสมมูลค่า     : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ   : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์  : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
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ชนิดเพื่อการออม    : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไม่ม ี

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับ
ซื้อคืนห น่วยลงทุน เพื่ อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

ชนิดสะสมมูลค่า  :  ไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับ
ซื้อคืนห น่วยลงทุ น เพื่ อน าเงินดังกล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้า่ยในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั  :  ไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับ
ซื้อคืนห น่วยลงทุน เพื่ อน าเงินดังกล่าวไปช าระ เป็น
ค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  :  ไม่เกินร้อยละ 0.33 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยค านวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับ
ซื้อคืนห น่วยลงทุน เพื่ อน าเงินดังกล่าวไปช าระ เป็น
ค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

ชนิดผูล้งทุนพเิศษ  :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของราคาขายหรอืราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์  

ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของราคาขายหรอืราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์  

ชนิดเพื่อการออม  :  ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.33 ของราคาขายหรอืราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยค านวณเขา้ไปในราคาขายหรอืราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเพื่อน าเงนิดงักล่าวไปช าระเป็น
ค่าใชจ้่ายในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ 

2. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและขายคนื (ถ้าม)ี 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เรยีกเกบ็จรงิ 

3. บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ 
ให้เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบริษัทจดัการหรือนายทะเบียน 
หรอืให้ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน 
เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนข้อมูลทางทะเบียนใหม่ เช่น หนังสือรบัรองสิทธิ หนังสือ
รบัรองการโอนหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริงหรือตามอตัราที่บริษัทจดัการ
หรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้นี้ จะเปิดเผยข้อมูล
ดงักล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญั ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าว
บริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบ โดยติดประกาศไว้ที่บริษัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
และรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกแห่ง หรือที่เวบไซต์ของบริษัทจดัการ ไม่น้อยกว่า 3 
วนั 

 15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหัวข้อค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ 
หวัข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ล้ว  

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วนัท าการถัดจาก
วนัสิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการบริหารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากนัทุกวนั
ตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั ้น ทัง้นี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้ง  

4. ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 
ล้านบาท  หากต่อมากองทุนรวมมีมู ลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บต้องเป็นอตัรารอ้ยละที่ไม่สูงกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิัท
จดัการเรยีกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิัทจดัการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน  

มูลค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้    42 

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

 15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอียดโครงการ โดยบริษัท
จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
1. ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ใน

โครงการและได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุน
ทราบอย่างทัว่ถงึภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี้  การ
เปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว 
เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี เป็น
ต้น  
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าส านักงานให้ความเหน็ชอบการ
แก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่องดงักล่าวเมื่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  

2. ในกรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามที่
ระบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลกับสภาพปกตทิางธุรกิจและ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และต้องเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงด้วย
วธิีการที่เหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจได้ว่าผูล้งทุนได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว โดยอย่างน้อยต้องจดัให้มีการ
เผยแพรข่อ้มูลไว้บนเว็บไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานทีใ่นการซื้อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  
2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

   2.2 ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถกระท า
การดงักล่าวได้ ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัทีบ่ริษทัจดัการกองทุนรวมประสงค์จะ
ขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี้  
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัรา

ขัน้สูงดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

(ข) ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้
สูงดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัมตพิเิศษ”  

ทัง้นี้ การเปลี่ยนแปลงข้อ 2 (2.2) ให้บริษทัจดัการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 
15 วนันับแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง:  

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

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

1.     บริษัทจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน  
   คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก าหนด และตามทีส่มาคมบรษิัทจดัการ   
   ลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

1.1 มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  
1.2 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  
1.4 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั  
1.5 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม  
1.6 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ  
1.7 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 
1.8 มูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าไม่
เท่ากนั  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม ซึ่ง
ผลประโยชน์ทีเ่กดิจากการลงทุนจะถอืเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตามสดัส่วน
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด 

บรษิทัจดัการจะใช้ราคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นเงนิบาท บริษัทจดัการจะใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากข้อมูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลี่ยนที่
อ้างอิงจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX 
หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. 
หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิเป็นเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรือ
ประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

วิธีการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สินสุทธิต้องมีการแบ่งการค านวณ
มูลค่าทรพัย์สนิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
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การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิโดยรวมของกองทุน และปัน
ส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสดัส่วนของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของวนัก่อนหน้าของ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธจิะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่
ขายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน 
รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และรายการเงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมลูค่าทรพัย์สนิสุทธิหลงัหกัค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุน
ของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมีมูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปันส่วน
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ตวัอย่างการค านวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ตวัอย่างที ่1 การค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธวินัแรก 

มูลค่าทรพัย์สินที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.ชนิด
สะสมมูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ (ยงัไม่เปิดบริการ) 3.ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 
(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 4.ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิดบริการ) 5.ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ (ยงัไม่เปิดบริการ) 6.ชนิด
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ยังไม่เปิดให้บริการ) 7.ชนิดเพื่อการออม (ยังไม่เปิดให้บริการ) และสมมติมี
ผลประโยชน์ในวันแรก 15,000 บาท และมียอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และมี
ยอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัต่อมา ท าการเพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื้อหน่วยลงทุน และขายคืนหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า 
(จากรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 500,000 บาท และ ขายคืนหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
10,000 บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 
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หมายเหตุ :  
การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั ้น ทัง้นี้  ยังไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี 

ตวัอย่างที ่2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 
ชนิดผูล้งทุนพเิศษ ชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์และชนิดเพื่อการออมในวนัก่อนหน้า  
โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 400,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนื
หน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 600,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 1,000,000 
บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 1,200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ 
จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ จ านวน 150,000 บาท ซื้อหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม จ านวน 500,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 250,000 
บาท 
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หมายเหตุ :  การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด (ถ้าม)ี  

ตวัอย่างที ่3 มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขาย
หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนพเิศษ จ านวน 
150,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 50,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม จ านวน150,000 บาท ในวนัก่อนหน้า และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 
350,000 บาท 
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     วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ
หน่วยละ 0.15 บาท ของวนัก่อนหน้า และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้ 250,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     หมายเหตุ : การค านวณในตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่   
     รวมค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใด    
     (ถ้าม)ี 

 ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการดังกล่าว บริษัทจดัการจะต้องขอ  
 ความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ 

2.  บริษทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถัดไป เวน้แต่
วนัท าการนัน้ตรงกบัวนัหยุดของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทุนและประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการลงทุนหรอืวนัตามทีบ่รษิทัจดัการประกาศก าหนดเพิม่เตมิในกรณีทีม่เีหตุการณ์ไม่ปกต ิ

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายในวนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้
บริษทัจดัการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนเว้นแต่วนัท าการนัน้ตรงกับ
วนัหยุดของกองทุนต่างประเทศทีก่องทุนเข้าไปลงทุนและประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน รวมถึง
สถาบนัการเงินต่างประเทศติดต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ บรษิัทจดัการจะค านวณราคาขาย
หน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิ้นวนัท าการถัดจากวนัที่ได้รับ
ขอ้มูลโดยไม่ชกัชา้  
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(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถัดไป ยกเวน้ใน
กรณีที่ตลาดหลกัทรพัย์ต่างประเทศและกองทุนรวมในต่างประเทศทีล่งทุน รวมถงึสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศตดิต่อซื้อขายหลกัทรพัย์ปิดท าการ บรษิทัจดัการจะประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทุกสิน้วนัท าการ
ถดัจากวนัทีไ่ดร้บัขอ้มูลโดยไม่ชกัชา้ 

(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมา
คา (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรับ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท าการถัดไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่
กองทุนหลักมีวันหยุดท าการต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วันขึ้นไป บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชักช้า ทัง้นี้ ภายในวันท าการถัดจากวนัที่บริษัทจัดการ
ค านวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคืนหน่ วย
ลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรพัย์สนิสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)   ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และต้องไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  

(2)  ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มีข้อมูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่ งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อ
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษทัจดัการอาจด าเนินการโดยวิธกีารใดๆเพื่อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ขอ้มูลดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่
ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ ัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือหนังสือพิมพ์รายวัน หรือติด
ประกาศที่บริษัทจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวข้างต้นทนัทีในโอกาสแรกที่กระท าได้
โดยไม่ชกัชา้ 

บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิเปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิีการปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธี การปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
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ทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดย
ตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณ
ไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะน า 
ผลประโยชน์นัน้รวมเขา้เป็นทรพัย์สนิของกองทุนเปิด 

4.  กองทุนรวมใดที่มกีารลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ บริษทัจดัการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัระยะเวลา
การค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอืราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน ต่อส านักงานก.ล.ต.ได ้

5.  ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 2  

(5.1)  กรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุน หรอืหยุด รบัค าสัง่ซื้อขาย
คืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด ทัง้นี้  เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว  

(5.2)  กรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวมเนื่องจากมีเหตุตามที่ก าหนดไว้ ให้ได้รับ
ยกเวน้ตามระยะเวลาดงันี้  

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

(ข)  การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 (2.3) ให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วันที่ปรากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

เงื่อนไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมื่อมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุนตามกรณีทีร่ะบุไว้ในโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการ
ซื้อขายของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยใหไ้ดร้บั
ยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าว  

2. บรษิทัจดัการอาจไม่ค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีทีก่องทุนรวมมกีารลงทุนในหลกัทรพัย์หรอื
ทรพัย์สนิต่างประเทศ หากมเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้เกดิขึน้  

2.1  ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายได้ตามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะกรณีที่
กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัย์ทีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์แต่ละแห่งเกนิกว่ารอ้ย
ละ 10 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม หรอื  

2.2 มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่
สามารถโอนเงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศได้ตามปกต ิหรอื  
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2.3  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมไีว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุน
รวมต่างประเทศนัน้หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือไม่ขายหรือไม่รบัซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ล้ว 

3. ทัง้นี้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะช่วงระยะเวลาดงักล่าวเมื่อมเีหตุทีบ่ริษทัจดัการต้องเลกิกองทุน โดยให้
ไดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรอืราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสุดภายใน 2 วนัท าการถดัไป 

16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ อย่างไรก็ตามในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเกิดเหตุขดัข้องที่ไม่สามารถประกาศ
ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิ
ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสือพิมพ์รายวนั หรอืติด
ประกาศทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งต้นทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัช้า 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม และ
ถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑ์และวธิกีารด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรอืต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่
หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท
จดัการจะจดัท าและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วนัท าการนับแต่
วนัที่พบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่
ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 
(1) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(2) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(3) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมใิหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้
ในกรณีที่สาเหตุที่ท าให้มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง มีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมูลค่า/ราคา
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป ให้แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กต้องตัง้แต่วนัทีพ่บว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถูกต้อง 

2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือ
ราคาหน่วยลงทุนลงทุนทีถู่กต้อง บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บ
มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการดงัต่อไปนี้
เฉพาะวันที่มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง 
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(1) จดัท ารายงานการแก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้นภายใน
วนัท าการถัดจากวนัที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่ค านวณมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัทีบ่รษิัทจดัการส่งรายงาน
ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้อง 
(ข) มูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  
(ค) สาเหตุทีท่ าใหมู้ลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่ามูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  
ทัง้นี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขมูลค่า/ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ด าเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารรบัทราบชื่อกองทุน ที่มีการแก้ไขราคา
ตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขมูลค่า/ราคาตาม (2) ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาใหแ้ล้วเสร็จและด าเนินการด้วยวิธกีารใดๆเพื่อใหผู้้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนที่ไดซ้ื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการ
แก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มูลในรายงานดงักล่าว 

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้ม
ทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั ้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้บรษิัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการ
ป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการ
ทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กต้อง  

หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรอืมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก
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ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้ อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กต้อง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย
ลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีที่บรษิัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วย
ลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายใน
โอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่
ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชย
ราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้
ซื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินของบรษิัทจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็
ได ้ 

4. บริษทัจดัการจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชย
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ราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้  

17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  

17.1. ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2. ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5. ทีป่รกึษา :  

ไม่ม ี

17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน  เอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย สุชาต ิ พานิชย์เจรญิ 

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ 

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา 

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: 

บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

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

หรือบุคคลอื่นที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้ความเห็นขอบผู้สอบบญัชี โดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่30 เมษายน 

18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2561 

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  
     19.1  การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้
ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคญัต้องได้รบัมติ
โดยเสยีงขา้งมากหรือมตพิิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ่งหนึ่ง หรอืไม่
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น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมสีิทธิออกเสยีง
ลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสอืแจ้งมติและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน เว้นแต่กรณีทีก่องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้ือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือ

หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสียงขา้งมากหรอืมติพเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บั
ผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

(2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

(3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบัมติเสยีงข้างมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดนัน้  
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไวใ้น
โครงการจดัการกองทุนและหนังสือชี้ชวน เว้นแต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลัง เป็นต้น ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้ โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว  

 19.2  หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรอืมติ

พิเศษมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมี
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ให ้บริษทัจดัการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับ
การขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้  

2. ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ซึ่งจะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนังสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 

3. ใหบ้รษิัทจดัการแจง้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิีจดัการให้ส านักงานทราบรวมทัง้
แจ้งไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถเข้าตรวจดูได้  ทัง้นี้ 
ภายใน 15 วนันับแต่วนัทีม่มีตใิหแ้ก้ไข  

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรอืวิธกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บริษทัจดัการต้องไดร้บัมติเสียงข้างมาก 
เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าใหผ้ลตอบแทนและความ  เสีย่ง

ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญั  
(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมที่มกีาร

ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินที่ได้รบัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนที่เป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เพิม่เตมิส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 
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(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และระดบัความเสี่ยง
ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ  
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสุดในโครงการ  
(6) การเปลีย่นแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอืการ

แก้ไขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรื่องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  
5. ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถอืหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) กรณีเป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบัมติเสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) กรณีเป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบัมติเสีย
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) กรณีเป็นการขอมตทิีม่ีผลกระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องไดร้บัมตเิสียงข้างมากหรือ
มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

6. ในการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการ หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจี านวนไม่
เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มจี านวนไม่เกนิอตัรา
ดงักล่าว แล้วแต่กรณี ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจดัส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับการขอมตแิละการนับมติ
ไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตนิัน้ 

 7. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเหน็ชอบ
แทนการขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิ
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบกไ็ด้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการขายและการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่ม่ท าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียู่เดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคล้องกับ

นโยบาย  การลงทุน  
(4) การช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

และกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวจะน าหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีไ่ดร้บัไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เพิม่เตมิส าหรบัการการจดัตัง้และจดัการของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีเ่ป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไมมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
รวมถงึไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคญั 

  8. การแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุน  
 รวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่าน 
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    ระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน และใหถ้อืว่าไดร้บัความเหน็ชอบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการในเรื่อง 
ดงักล่าว เมื่อส านักงานได้รับค าขอพร้อมทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
ส าหรบัประชาชนแล้ว  

(1) การแก้ไขเพิม่เตมิซึ่งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแก้ไขเพิม่เตมิชื่อและรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กต้อง 
9. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานนอกเหนือจากขอ้ 8 ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน
รวมยื่นค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนผ่านระบบ
ทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน และช าระค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้
เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอทีถู่กต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชนแล้ว ทัง้นี้อตัราค่าธรรมเนียมให้
เป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียม
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการจดทะเบยีน และการยื่นค าขอต่างๆ ทัง้นี้ ค่าธรรมเนียมดงักล่าว มใิห้
บรษิทัจดัการเรยีกเกบ็จากกองทุน 
เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอและเอกสารหลกัฐานทีถู่กต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะ
ด าเนินการพจิารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั 
การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มใิหบ้รษิทัจดัการเรยีกเก็บจากกองทุนรวม  

 19.3 หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  
2) การส่งหนังสอืเพื่อขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถึงวันปิดสมุดทะเบียนผุ้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจะเป็นไปตามวนัที่
บรษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไม่ชกัชา้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใช้วิธีการในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรือวิธีการอื่นใดที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนน
เสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถอืว่าผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ  
มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนทีใ่ห้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กับหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามติ
นัน้เสียไป ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยส าคญั ต้องไดร้บัมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือ

หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ไดร้บัมตผิู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รบัผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
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(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมติผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

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

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

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

1.  ในกรณีที่บรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บริษทัจดัการอาจ
กู้ยมืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อคนืไดต้่อเมื่อ  

(1)  คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในช่วงเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกู้ยมืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นใน
การบรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

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

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

2.  บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุน บตัรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นที่บริษัทจดัการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการ
แสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมอืชื่อ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนับมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทุน 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของ
บริษัทจดัการกองทุนรวมเดียวกัน โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมไดต้่อเมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนั ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี้  

 1  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสี่ยงของ
การลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บริษทัจดัการกองทุนรวมต้องไดร้บัมตเิสยีงข้างมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
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2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดบัความเสีย่งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติพิเศษของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการก าหนดรายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ขอมติผูถ้ือหน่วย
ลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกบักองทุน
เปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บรษิัทจดัการขอมติผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดย
เสียงข้างมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รบัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นี้โดยได้รบัยกเวน้ไม่
ต้องปฏิบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนดวิธี
ปฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมติจากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนั
ประชุม หรอืส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่ก าหนดให้เป็นวนัสุดท้ายของการรบั
หนังสือแจง้มติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการควบรวม
กองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ หรอืหนังสอืขอมตดิงักล่าว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบนัก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่ง
จะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชีส าหรบักิจการที่ด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด 
และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระส าคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและ
วตัถุประสงค์ของโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเก็บจากผู้ซื้อหรือ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

   (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

   (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน
รวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงนิปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถ้าม)ี  

 (7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเก็บจากผู้ถอืหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถ้าม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

 (8) ขอ้ดแีละข้อเสียหลงัจากมีการควบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสทิธิประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ต้องไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 
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  3  ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธิในการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแล้วเสรจ็ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิัท
จดัการด าเนินการใหผู้้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่
รบัโอนได ้ 

  4  ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัใหม้ีการประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมและจดัให้มีรายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดูได ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่ก้ไขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว  

4.  ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนและการท าประกันภัยความรบัผิด
ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับ
ความเหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันับแต่
วนัที่บริษัทจดัการรูห้รืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมีเหตุ
จ าเป็นและสมควรบรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบรษิัท
จดัการรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มค่ีาใช้จ่ายเกดิขึ้นจากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

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

6. ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง (affiliated transaction) 

บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมเพื่ อกองทุนกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไข
เพิม่เตมิในอนาคต  

7. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (soft commission) 

1. บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผู้ใหบ้ริการ อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
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หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่ีอยู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิ่มเตมิในอนาคต รวมทัง้ 
“หลกัปฏิบตัิในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชิกศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการก าหนดไว ้
ทัง้นี้ บริษัทจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรพัย์ทีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

2.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกับการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

8.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุน เช่น หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร 
ขอ้มูล หรอืรายงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรอื
จดัส่งขอ้มูลใหใ้นรูปแบบขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บั
ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทน
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนตามปกตไิด้ 

 9. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กับ 

1 พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในหระเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถงึสาขาของนิตบุิคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัขอ้มูล หรือส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน
เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา  ทัง้นี้ รวมถึง ผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

5 กองทรพัย์สนิของบุคคลและนิตบุิคคลดงักล่าว ตามข้อ 1-4 บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธหรือ
ระงบัการสัง่ซื้อ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผูล้งทุนที่มี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งต้น 

10.  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจง้ไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการกองทุน
รวมจะอ้างองิทีอ่ยู่ของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภูมลิ าเนาเพื่อการวางทรพัย์ในกรณีทีต่้องมกีารวางทรพัย์ 

11.  ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 
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ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าว
ก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบญัชีของบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่ง
รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิตบุิคคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมถีิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิน่ทีอ่ยู่ทาง
ภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลาย
ประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่ง
ต่อไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกับ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของ
บุคคลสญัชาติอเมรกิันและบุคคลที่มลีกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบาง
ประเภทต้องจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะ
ไดร้บัผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการ
ขายทรพัย์สินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้แต่วันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์ สินทางการเงินของประเทศ
สหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน) มี
หน้าทีด่ าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รบัฝาก
ทรพัย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อก าหนดของ 
FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด า เนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ
ด าเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการ
ผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษา
ประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม บรษิัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิัทจดัการ) จงึเข้าผูกพนั
ตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้บริษัท
จดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตัติามภาระผูกพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได ้บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตังิานของ
กองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) 
จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 
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(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรอืเป็นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ให้ค ายินยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการ
น าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นต้น)ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิทัจดัการ ใหก้ับหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

(2) รอ้งขอให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิูจน์
ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกัน
หรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมริกา หรอืการแจง้ปรบัปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึง
น าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่
เป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้
เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิ เสธการ
ด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่ริษทัจดัการแจง้นี้แล้ว 
และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี   

(1) ไม่รบัค าสัง่ซื้อ/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงนิลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงินปันผลและ/หรอืเงนิที่ช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้งขา้งต้น 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม 
เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
ขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ที่
จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือก
ด าเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่ข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคล
ตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัท
จดัการไดส้งวนสทิธไิวข้า้งต้น บรษิทัจดัการ (รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ
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กฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการ
อื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องรอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

12. การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  

ผูล้งทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิต
ควบหน่วยลงทุน โดยตดิต่อกบับริษทัประกนัชวีิต หรอืตวัแทนทีบ่รษิัทประกันชวีติก าหนด (ถ้ามี) ทัง้นี้ การซื้อ
ขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตอาจมีข้อก าหนด และวิธีปฏิบตัทิี่แตกต่างไปจากการซื้อขายหน่วย
ลงทุนเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนก่อน  

บริษทัประกันชีวติเป็นตัวแทนของผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่
ซื้อขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆไปยงับริษัทจดัการในนามของบรษิัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่
แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีหน้าที่ต้อง
ตดิต่อเพื่อรบัหน่วยลงทุน หรือรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน และตลอดจนรบัค ายืนยนัการท ารายการต่างๆ 
จากบรษิทัประกนัชวีติโดยตรง  

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกนัชวีติ รวมถงึการใหบ้รกิารอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนและ/หรือ 
ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
ดงักล่าว บริษัทจะแจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศทีท่ าการของบรษิัทจดัการและ/หรือ
บรษิทัประกนัชวีติและ/หรอืเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีม่กีารยกเลกิบรกิารดงักล่าว บรษิทัจดัการ จะแจ้งใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
โดยติดประกาศที่ท าการของบรษิัทจดัการและ/หรือบรษิัทประกนัชีวติ และ/หรอืเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัท
จดัการ และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบภายใน 15 วนั  

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวติดงัต่อไปนี้ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้โดย
ถอืว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชวีิตควบหน่วยลงทุน
แล้ว ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทีส่ านักงานก าหนด  

1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการขายคนืหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบญัชี ขัน้ต ่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end 
Fee) และค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การ
เวนคืนกรมธรรม์ สดัส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การด าเนินการสบัเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหกั
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชวีติ จงึมีขอ้ก าหนดในเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่
ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า จ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียม
การรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทัว่ไปเพยีงอย่างเดยีว 

ผูล้งทุนทีส่นใจซื้อกรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุน จงึต้องศกึษาข้อก าหนดดงักล่าวได ้ตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จ ัดท าโดยบริษัท
ประกนัชวีติ 
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2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชวีิต หรอืตัวแทนทีบ่รษิทัประกนัชีวติก าหนด (ถ้าม)ี โดยช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารที่แต่ละ
บรษิทัประกนัชวีติก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัประกันชวีติอาจก าหนดมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วนัและ
เวลาท าการในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสัง่ซื้อ วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ ้ลงทุนไดร้บัจากบรษิทัประกันชวีิต โดยระยะเวลาในการ
สัง่ซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในโครงการ และค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนจะมผีลเมื่อบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิครบถ้วนจากบรษิทัประกนัชวีติแล้ว  

ในกรณีของการสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ บริษทัจดัการ หรือบริษทัประกนัชวีติอาจ
ปฏเิสธค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของผูล้งทุน เมื่อพิจารณาเห็นว่า ค าสัง่ดงักล่าวอาจเข้าข่ายการท าธุรกรรม
ที่มเีหตุอนัควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงนิและ/หรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบญัญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายฉบบัอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกัน หรือการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบ
ทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ หรอืบริษทัประกนัชวีิต รวมถงึกรณีทีค่ าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนเขา้ข่ายเป็นการ
ท าธุรกรรมที่ถอืเป็นความผิดตามกฎหมาย ขดัต่อกฎหมายหรือความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนหรอือยู่
ภายใต้ค าสัง่ห้ามการท าธุรกรรมของทางราชการ และกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ผ่านหลกัเกณฑ์การรบัประกนัของ
บรษิทัประกนัชวีติ 

3. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

3.1. ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบ
กรมธรรม์ประกนัชวีิตควบหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทประกนัชวีิตหรอืตวัแทนที่บริษทัประกันชีวติก าหนด 
(ถ้าม)ี  

ทัง้นี้ บรษิัทประกันชีวิตอาจก าหนดมูลค่า หรอื จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน 
เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาในการขายคนืหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเพิม่เตมิตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชวีติ และ/หรอืเอกสารการขายทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุน
ไดร้บัจากบรษิทัประกันชวีติ โดยระยะเวลาการขายคนืจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น
โครงการ และค าสัง่ขายคนืจะมผีลเมื่อบรษิัทประกันชีวติได้ส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมายงั
บริษทัจดัการแล้ว โดยบริษทัประกนัชวีิตอาจต้องการเอกสารหลกัฐานจากผูถ้ือกรมธรรม์จนครบถ้วน 
ก่อนส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมายงับรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ผูล้งทุนทีซ่ื้อกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะขายคนืหน่วยลงทุน สามารถขาย
คนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบรษิัทประกนัชีวติ ตามจ านวน
ขัน้ต ่าและเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ตัวแทนของผูถ้อืกรมธรรม์ประกนัชวีิต
ควบหน่วยลงทุน (กล่าวคือ บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน) ภายใต้
กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บริษัทประกันชีวิตมี
หน้าทีต่้องช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัจากบรษิัทจดัการให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ภายใน 5 วนั



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้    65 

ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยวิธีการรบัค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัท
ประกนัชวีติก าหนดไวใ้นกรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

3.2. การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัภิายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

ในบางกรณี บริษัทประกันชีวิต อาจมีข้อตกลงกับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะ
ด าเนินการส่งค าสัง่ซื้อ / ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นประจ าหรอือตัโนมัติหรือตามเงื่อนไขใดๆทุกเดือน 
และ/หรอืด าเนินการน าเงนิจากการขายคนืหน่วยลงทุนมา 

ช าระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดๆที่บรษิัทประกันชีวิตเรยีกเก็บเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ทัง้นี้ การส่งค าสัง่ซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่ใดๆ เกี่ยวกับการดงักล่าว
ในแต่ละครัง้โดยบริษทัประกันชวีติ ถือว่าบรษิัทประกนัชีวติไดร้บัมอบอ านาจจากผูถ้ือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้ส่งค าสัง่ดังกล่าวมายังบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิต
อาจจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางทีบ่รษิัทประกันชวีิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายตาม
รูปแบบและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงกบัลูกคา้  

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

กรณีที่ผูล้งทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเป็นผู้ออกเอกสารรบัรองสิทธใิน
หน่วยลงทุนให้แก่บรษิทัประกันชีวิต ภายใน 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท ารายการสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะไม่ออกเอกสารรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถอืหน่วยภายใต้กรมธรรม์
ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ บรษิทัประกนัชวีิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนังสอืยืนยนัการท ารายการซื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ (2) และ
การขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ (3) ข้อ 3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนภายใน 10 วนัท าการ นับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสัง่ซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

5. การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจ านวนขัน้ต ่า 
จ านวนเงนิคงเหลอืขัน้ต ่า และเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ โดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มทีบ่รษิทัประกนัชวีิต
ก าหนด  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตก าหนดไว้เท่านัน้โดยต้องเป็นการท า
รายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกัน
ชวีติขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก
กองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ประกันชีวติและ
เอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบรษิทัประกนัชวีติจะเป็นผู้ด าเนินการน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อน าไปช าระค่าซื้อหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรอืด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กดิรายการดงักล่าวใหก้ับผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุน ม ี3 รปูแบบสรุป
ไดด้งันี้  

(1)  การสบัเปลี่ยนกองทุน คือ การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกอง
หนึ่งหรอืหลายกองทุนตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้คราว  
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(2)  การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตั ิคือ การสบัเปลี่ยนกองทุนเป็นประจ าตามค าสัง่ทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนระบุ
ไวล้่วงหนา้ใหม้ีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทาง
อกีกองหนึ่งหรอืหลายกองทุนตามเงื่อนไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์  

(3)  การปรบัสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คอื การสบัเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
ไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนโดยอตัโนมตัิตามรอบของกรมธรรม์ เช่น ทุกรอบ
สามเดอืน เป็นต้น โดยใหม้สีดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์  

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีที่
บรษิัทประกนัชวีติเหน็ว่าไม่เป็นประโยชน์หรอืมผีลกระทบในทางลบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกรณีทีย่กเลิก
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นกรมธรรม์  

บรษิัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จดัส่งหนังสือยืนยนัการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 10 วนัท าการ นับแต่วนัที่ได้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทุนอัตโนมตัิ บริษทัประกนัชวีติ จะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัค าสัง่
ครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถาม
สถานะการลงทุนไดท้างโทรศพัท์ตามทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

6. วนัและเวลาในการขาย รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขาย หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาท า
การที่บริษัทประกันชีวติก าหนด ทัง้นี้ ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อ
หน่วยลงทุน (การช าระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชี
กรมธรรม์ประกันชีวติ) การสบัเปลี่ยนกองทุน การสบัเปลี่ยนกองทุนอตัโนมตัิ และการปรบัสดัส่วนลงทุน
อตัโนมตัไิดโ้ดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอร์มและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

7. สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนมสีทิธติ่างๆทีแ่ตกต่างจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทัว่ไปทีซ่ื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพยีงอย่างเดยีว เช่น  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ใหม้กีารโอนเปลี่ยนมอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

2.  ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็น
หลกัประกนั  

3.  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีิทธใินฐานะผูเ้อาประกนัภยัจากบรษิัทประกันชีวติ รวมถงึผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถ
ยกเลิกการท า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทประกันชวีิต และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด าเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

4.  สทิธใินการขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากบรษิัทประกนัชวีิต หรอืตวัแทนขาย
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ (ถ้าม)ี ทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด  

5.  สทิธิในการได้รบัทราบจากบรษิัทประกันชีวิต ถึงรายชื่อของบริษัทจดัการทุกแห่งที่รบัจดัการกองทุน
รวมควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีเ่สนอขายโดยบรษิทัประกนัชวีตินัน้  

6.  สทิธิในการไดร้บัทราบข้อมูลจากบรษิัทประกันชีวติเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจดัการ บริษัทประกัน
ชวีติ รวมทัง้ชื่อ ทีอ่ยู่ และเลขประจ าตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติทีบ่รษิทั
ประกนัชวีติก าหนด 
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7.  สิทธิในการได้รบัทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่
ไดร้บัค าแนะน าเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความเสี่ยงของ
การลงทุนในหน่วยลงทุน  

8.  สทิธิในการไดร้บัทราบขอ้เทจ็จรงิทีม่ีผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขัน้ตอนการ
ด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวม เป็นต้น จากบรษิทัประกนัชวีติ  

9.  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตวัแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจได้รบัจากการ
ซื้อกรมธรรม์ รวมทัง้การซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น  

10. เงื่อนไขหรอืสิทธใินการรบับรกิารจากบรษิัทจดัการของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตอาจ
ไม่เท่าเทียม และแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ไป เช่น สิทธิในการรบัสมุดบัญชีแสดงสิทธิหน่วย
ลงทุน (Fund Book) ของบริษัทจดัการ และการได้รบัข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รบัจาก
บรษิัทจดัการโดยตรง รวมถึงการทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวติจะไม่สามารถท ารายการ
ผ่านช่องทางปกติอื่นๆของบริษัทจดัการ นอกเหนือจากการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีกรมธรรม์ประกันชีวติควบหน่วยลงทุนอยู่ ฯลฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะท า
หน้าทีเ่ป็นตัวแทนของผู้ถอืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชวีิตในการรวบรวม และส่งค าสัง่ซื้อขาย
หน่วยลงทุนไปยงับรษิทัจดัการในนามของบรษิทัประกนัชวีติ โดยไม่เปิดเผยชื่อทีแ่ทจ้รงิของผู้ถอืหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) และจะเป็นผู้ตดิต่อในการยนืยนัรายการต่างๆ ตลอดจนส่งมอบหน่วยลงทุน
ในกรณีซื้อ และช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุนควบ
กรมธรรม์ประกนัชวีติ โดยตรงตามวธิกีารทีบ่รษิทัประกนัชวีติแต่ละแห่งก าหนด  

11. นอกจากนี้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อก าหนดของบริษัท
ประกันชีวิตที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ ต้องศกึษารายละเอียดในกรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทุน
และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่เตมิ  

8. การจดัส่งเอกสารใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกนัชวีติควบหน่วยลงทุน :  

1.  การจดัส่งรายงานหกเดอืน และรายงานประจ าปี  

บรษิทัประกนัชีวติจะเป็นผู้ด าเนินการจดัส่ง หรอืเผยแพร่รายงานหกเดอืน รายงานประจ าปีของกองทุน 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

2.  รายงานแสดงฐานะการเงนิของผูถ้อืหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกนัชวีติ  

ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจติดต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้จดัส่งรายงานแสดง
ฐานะการถอืหน่วยลงทุนตามวธิกีารและเงื่อนไขทีบ่รษิทัประกนัชวีติก าหนด 

14.  สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

รายละเอียด กองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) ตามข้อ 
3.11 

  ปัจจยัความเสีย่ง 
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 
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ความเสี่ยงทีร่าคาตลาดของหลกัทรพัย์อาจมกีารเปลี่ยนแปลงของราคาทุกวนั ซึ่งอาจมีผลกระทบจากหลายปัจจยั 
ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแบบทนัท ีหรอืค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว หรือทัง้ในวงกวา้งและวง
แคบ สาเหตุของความเสีย่งดา้นตลาดยงัมจีากปัจจยัอื่นๆเช่น ความวุ่นวายทางการเมอืง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการเงนิ เป็นต้น 

ความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Risk) 

ความเสี่ยงจากการผนัผวนอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ การลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงิน
แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุน อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนดงักล่าวจะขึน้อยู่กบัการ
เปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานัน้ ๆ ด้วย  และรายรบัหรอืก าไรทีไ่ดร้บัอาจอยู่ในรูปสกุลเงินต่างๆ 
ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ในกรณีทีอ่ตัราแลกเปลี่ยนมคีวามผนัผวน กจ็ะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้
ขณะที่กองทุนต้องช าระเงินที่ลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น Base currency ดงันัน้ กระแสเงินลงทุน, ความ
เคลื่อนไหวของราคาตลาด ดงันัน้กองทุนจึงอาจได้รับความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนและอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนได ้

ดงันัน้เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ กองทุนอาจพิจารณาใช้ Derivatives อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนตามดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุนในสดัส่วนทีเ่หน็ว่าเหมาะสม  

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจลงทุนในบางบรษิัททีม่ีปริมาณการซื้อขายหลกัทรพัย์ต ่า โดยเฉพาะบรษิัทที่มมีูลค่าตามราคา
ตลาดขนาดเลก็ ดงันัน้ จึงอาจถูกขายในราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาดในปัจจุบนั หรอืทยอยขายไดใ้นจ านวนทีเ่ล็กน้อย 
และอาจใชเ้วลายาวนานกว่าปกต ิ

ความเสี่ยงจากคู่สญัญา (Counterparty Risk) 

กองทุนอาจมีการท าธุรกรรมกับคู่สญัญา ดงันัน้คู่สัญญาจึงต้องมีการเปิดเผยความน่าเชื่อถือทางการเงิน และ
ความสามารถในการบรรลุข้อผูกพนัธ์ทางการเงิน  ความเสีย่งที่เกดิขึ้นกค็ือการที่คู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาได้ ความเสีย่งนี้อาจเพิ่มขึ้นไดใ้นเวลาทีส่ินทรพัย์ของกองทุนมกีารถูกไถ่ถอนไป  ถูกผูกมดั ลงทุน หรือตก
อยู่ในข้อตกลงและสญัญาต่างๆ ยิง่คู่สญัญามคีวามแข็งแกร่งทางการเงินน้อยเท่าไร ก็ยิง่มคีวามเสีย่งที่คู่สญัญาจะ
ไม่สามารถปฏิบตัติามสญัญาไดเ้ท่านัน้ NAV ของกองทุนอาจได้รบัผลกระทบจากการผิดสญัญาระหว่างคู่สญัญา 
ในขณะทีร่ายไดข้องกองทุนจะไดร้บัผลกระทบกต็่อเมื่อมกีารผดินัดจ่ายเงนิ หรอืทีเ่รยีกว่า Default 

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการท าสญัญากบั Service Providers ความเสีย่งอาจเกิดขึน้จากการทีคู่่สญัญาไม่สามารถ
ปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกองทุนได ้ซึ่งจะท าใหก้ารซื้อขายของกองทุนไดร้บัผลกระทบ 

ความเสี่ยงจากการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ (Regulatory Risk)  

แต่ละประเทศอาจมีกฎเกณฑ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายที่เข้มงวดแตกต่างกัน นักลงทุนควรศกึษากฎเกณฑ์ข้อบงัคบั
ของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เข้มงวดกว่า อาจท าให้
กองทุนไม่สามารถลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในยามที่ตลาดเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน Regulators มีอ านาจใน
การท าหน้าที่พิเศษเพื่อรบัมือกับเหตุการณ์นัน้ ๆ การบังคบัใช้กฎหมายกับกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน
อย่างมนีัยยะส าคญั 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัย,์ ตลาดหุ้น และความผนัผวนจากการลงทุน  

กองทุนอาจเข้าลงทุนโดยตรงหรือทางอ้อม (American depository receipts, Global depository receipts, EDRs) 
ในหลกัทรพัย์ และอาจเกดิความเสีย่งจากการลงทุนในหลกัทรพัย์ โดยมูลค่าตลาดของหลกัทรพัย์อาจปรบัลดหรือ
เพิม่ขึน้กต็าม ปัจจยัทีม่ผีลต่อมูลค่าของหลกัทรพัย์ อาท ิการเปลี่ยนแปลงภาวะการลงทุน, ปัจจยัทางการเมอืง,  
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ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ, และปัจจยัแวดล้อมของธุรกจิและสงัคมทัง้ในและนอกประเทศ หรอืตลาดหลกัทรพัย์อาจมกีาร
หยุดหรือจ ากัดการซื้อขายหลกัทรพัย์ในบางขณะ ซึ่งเหตุการณ์ดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถท าการขาย
หลกัทรพัย์ได ้และอาจเป็นผลใหเ้กดิการขาดทุนจากมูลค่าของหลกัทรพัย์ทีน่ัน้ตามมา 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษทัขนาดเลก็-กลาง  

ราคาหุ้นในบริษทัขนาดเลก็และขนาดกลางมีความผนัผวนมากกว่าบริษทัขนาดใหญ่ บรษิัทที่เลก็กว่ามทีรพัย์ยากร
และขอบเขตของสนิคา้ทีจ่ ากัด ท าให้มคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อภาวะตลาด หุ้นของบริษทัขนาดเล็กมี
การซื้อขายน้อยกว่าบรษิทัขนาดใหญ่ และอาจน ามาซึ่งความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดเช่นกนั 

15. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
(1) บริษัทจดัการจะท าการบันทึกบญัชีเงนิลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกรายการตามวนัที่ลงทุน และเมื่อมีการ

ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืโอนยา้ยหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่
ละรายการ ตามวธิเีขา้ก่อนออกก่อน (FIFO) ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนด  
วนัที่ลงทุน หมายถึง วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออม
พเิศษในแต่ละรายการ และในกรณีที่รบัโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมอื่น ใหห้มายความถงึ วนัที่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนลงทุนเริม่แรกในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการทีร่บัโอนนัน้  

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะจัดท าหนังสือรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมโดยมี
รายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทุนก าหนด (หรือตามก าหนดเวลาทีห่น่วยงานที่มีอ านาจ 
กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ก าหนดหรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต) และจดัส่งหนังสือดงักล่าว
ใหก้บัผู้ถอืหน่วยลงทุนเมื่อมรีายการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนในแต่ละปีภายในเดอืนมนีาคมของปีถดัไป หรือ
ตามทีร่ะบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในการด าเนินการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา  

(3) บรษิัทจดัการจะยุตกิารจดัท าหนังสอืรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม ส าหรบัยอดซื้อหน่วย
ลงทุนตัง้แต่วนัที่สิ้นสุดการได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ส าหรบัเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม  

(4) บริษัทจดัการจะจดัท าหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดย
มีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสือรบัรองการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าว พรอ้มดว้ยเชค็ค่าขายคนืหรอืเงิน
โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือวิธีการอื่นใดในการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วนัท า
การนับแต่วนัที่ไดร้บัค าสัง่จากผูถ้ือหน่วยลงทุนหรอืภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีค่ านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ
ของทุนแล้วแต่กรณี เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท าทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเก็บไว้เป็น
หลกัฐาน พรอ้มใหพ้นักงานประเมนิของกรมสรรพากรตรวจสอบได ้  

(5) บรษิัทจดัการจะจดัท าหนังสอืรบัรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนังสอืรบัรองการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว เมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าทรพัย์สิน 
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้ับรวม
วนัหยุดท าการในต่างประเทศ (ถ้ามี) โดยโอนเงนิเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บญัชทีี่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจง้ไว้ในใบค าขอใช้บรกิารกองทุน หรอืจ่ายเป็นเช็คขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามของผู้ถือหน่วย
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ลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นค าขอใช้บรกิารกองทุน หรือวิธกีารอื่นใดตามที่
บรษิทัจดัการก าหนด  
บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

16. ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเมื่อครบสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ หรือสบัเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือหยุด
รบัค าสัง่ซื้อ หรอืสบัเปลี่ยนเขา้หน่วยลงทุนถาวร ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยพจิารณาถงึประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั และหากกองทุนรวมเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การด าเนินการดงันี้  
(1) โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการ

ของบริษัทจดัการ หรือกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจดัการของ
บรษิทัจดัการอื่น  
การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะ
พิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคัญ โดยบริษัทจดัการจะยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะพจิารณาถงึประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั  

(2) ในกรณีทีผู่ ้ถอืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถ้ือหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิัทจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยงักองทุน
รวมกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นที่ผู้ถือหน่วยลงทุนก าหนด และผู้ถือหน่วยจะ
ไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้  
(ก) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนย้ายไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนั  
(ข) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนด

ระยะเวลาดงักล่าวบรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการ
เพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

(ค) จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรวบรวมเงินและด าเนินการ
โอนยา้ยการลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ  

(ง) รวบรวมเงินที่ได้จากการด าเนินการตาม (ค) ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไข
การเลกิกองทุน  

(จ) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวม
เพื่อการออมพิเศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยไม่
ชกัชา้  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้  
17. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงข้อมูลการลงทุนให้เป็นปัจจุบันใน 1. หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ 

และ 2. หนังสอืชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

21.  การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามที่ประกาศก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทั
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรือ ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมีเหตุจ าเป็น
และสมควร บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุน
รวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิทั
จดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม:  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่้อก าหนดในโครงการขดัหรอืแยง้กับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศกฎ หรอืค าสัง่นัน้ ให้
ถอืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผูกพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถอืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

 



 

 

แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 
ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 
 
 

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธุรกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิตี้ 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2564  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2565 

- ไม่ม ี- 

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

 
 

รายชื่อผู้จดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอรทู์นิตี้ 

1. นายศุภกร ตุลยธญั, CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย์ 
4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
5. นายธนา เชนะกุล, CFA 
6. นายประพจน์ อ้วนเจรญิกุล 
7. นายสร สุรสทิธิ,์ CFA 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ดัการกองทุนทัง้หมดไดท้ี ่website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ี
เกิดจากการลงทุน 

- ไม่ม ี- 
 

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission) 
ของธุรกิจกองทุนรวม 

- ไม่มกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 
 

ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัย์ฯ 
- ไม่ม ี- (เป็นการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน) 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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  1. บริษทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากัด  

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

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

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

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

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

(4) ชี้แจงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนชี้แจงขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผู้
ทีส่นใจจะลงทุนทราบในกรณีทีม่ีการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธิ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม  

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

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทั
จดัการแสดงความประสงค์ดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการใน
สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

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

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

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

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

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
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(13) บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ล้วหรอือาจหยุด
รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

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

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

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรูปแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สื่อบนัทกึขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส์ 

(2) เผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงค์ใหจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

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

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

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

(19) จดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกับขอ้มูลการจดัการกองทุนรวมใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศก าหนด และจดัท าและส่งรายงานเกี่ยวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ายคนืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่มาคมก าหนด โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน (ถ้าม)ี  
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(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์ทีม่คุีณสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมเีหตุต้องเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษทัจดัการจะกระท าได้
ต่อเมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

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

(23) แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

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

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

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

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

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

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

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

 เงื่อนไขการเปลี่ยนบรษิทัจดัการ :  

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

ชื่อ : ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

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

(2) รบัฝากทรพัย์สนิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัย์สนิอื่น รวมถงึการดูแลและเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทุน รบัเงนิ
และทรพัย์สนิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เช่น เงนิปันผล ดอกเบี้ยรบัจากหลกัทรพัย์ 
ผลตอบแทน เงนิต้นอื่นใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัย์หรอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย์ เงนิช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอื
เงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัย์สนิของกองทุนพรอ้มทัง้ดูแล
ใหก้ารเบิกจ่ายทรพัย์สนิของกองทุนเป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
กองทุนเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย 
ความสูญเสยี หรอืค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กิดขึน้จากการไม่สามารถด าเนินการรบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่
ของบรษิทัจดัการ  

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

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

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

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

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

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจาก
บรษิทัจดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัย์สนิกองทุนนัน้  
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(9)  รบัรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สินสุทธ ิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วย
ลงทุนทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีด
โครงการ  ทัง้นี้ผูดู้แลผลประโยชน์จะต้องร่วมรบัผดิชอบต่อความสูญเสยี ความเสยีหาย ความรบัผิด และค่าใชจ้่ายหรอื
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการได้ค านวณไวแ้ละผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัรองความ
ถูกต้องแล้ว  

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

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

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

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

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัย์สนิ และขอ้มูล
เอกสารทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอืผูช้ าระบญัชี (แล้วแต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการหรอืค าสัง่ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 
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(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิในอนาคต  

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

ในกรณีทีผู่ ้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบิตัหิน้าที ่ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็น
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพยีงพอแล้ว โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมต ิใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่เขา้ขอ้ยกเวน้ให้
กระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นีัยส าคญัและไม่สามารถแก้ไขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญา
แต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัย์สนิกองทุนรวม :  

ชื่อ: ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

ทีอ่ยู่: เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท์ 02-470-5920 

โทรสาร : 02-470-1996 

 และ/หรอื ทีบ่รษิทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรอืทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ทีบ่รษิทัจดัการจะแต่งตัง้ขึน้ 
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3. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4306  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

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

ชื่อ : นาย สุชาต ิพานิชย์เจรญิ  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่4475  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

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

ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  

ทีอ่ยู่ : ผูส้อบบญัชเีลขที ่5476  

บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 

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

ชื่อ : นางสาว วนัด ีเอี่ยมวณิชชา  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

ชื่อ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชย์หานนท์  

ทีอ่ยู่ : บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  

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

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากัด  

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

โทร. 0-2686-9595   

 

5. ผู้จดัจ าหน่าย : ไม่มี 
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชื่อ : ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

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

(2)   ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑ์ตามที่กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด  

(3)   รบัเปิดบญัชเีพื่อซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบ  

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

(5)   แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซื้อหรอืค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร และหลกัฐานการแสดงตน  

(6)   รบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกต้อง  

(7)   รบัช าระเงนิค่าจองซื้อหรอืค่าซื้อหน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน  

(8)   ยนืยนัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแล้ว ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากบรษิทัจดัการ 

(9)   ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน รวมถงึ
เอกสารอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  

(10) คนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ  

(11) จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกี่ยวกบัวธิีการซื้อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุน  

(12) ชี้แจงขอ้มูลรายละเอยีดในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนเปิด เช่น การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื 
ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน  

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

(14) ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื  

 

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

 

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

 

9. ท่ีปรึกษา : ไม่ม ี
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10. ผู้ประกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่ม ี

 

11. ผู้รบัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่ม ี

 

12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี

 

13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

ไม่ม ี 

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและต้องช าระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่าย
ทะเบยีนกองทุนก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่สามารถน าไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรอืน าไปเป็นหลกัประกนัมไิด ้ 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดอื่น ยกเวน้ชนิดเพื่อการออม  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากัดการถอืหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื่อแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแก้ไขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพื่อใหบ้รษิทัจดัการท าการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบริษทัจดัการจะ
กระท าการตามหวัขอ้ "วธิกีารแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแก้ไขวธิกีารจดัการ"  

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

 13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื่อเลกิโครงการ :  

ถอืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมื่อบรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การ
ช าระบญัชีกองทุนรวมและวธิกีารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื่อเลกิโครงการ  

 13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  
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การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม/ชนิดเพื่อการออม ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี เมื่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายภาษีอากรก าหนดไวค้รบถ้วน  

  13.8.  อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผิดจ ากัดเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
การคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เว้นแต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการให้
ด าเนินการเป็นอย่างอื่น 

14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก ภายหลงัจากทีบ่ริษทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่
ซื้อทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่ง
หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการ
เสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มูลทีผ่ดิพลาดหรอืไม่ครบถ้วน ในหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยต้องแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับจากวนัทีน่าย
ทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่าว 

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

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชื่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีื่อแรกในค าขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้้างองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
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ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ช าระหนี้ได ้บริษทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตาม
สทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่ริษทัจดัการได้บนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมูลค่า ตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์เป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้  

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

ในระหว่างทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรพัย์สนินัน้ได ้และในกรณีทีม่ค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการบรหิารทรพัย์สนินัน้  

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

16.1.4 เมื่อมกีารบนัทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

       16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ไดบ้นัทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่นทีม่ใิช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้
ถอืหน่วยลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มูลค่าของทรพัย์สนิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้  
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16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัย์สนิมาจากการรบัช าระหนี้ บริษทัจดัการจะน าทรพัย์สนิดงักล่าวมารวมค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง
กองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัย์สนินัน้เพื่อใชใ้นการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีส่ามาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ด าเนินการกบัทรพัย์สนิดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัย์สนิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด้ บริษทัจดัการอาจมไีวซ้ึ่งทรพัย์สนิดงักล่าว
ต่อไปเพื่อเป็นทรพัย์สนิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

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

ในกรณีทีม่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัย์สนิของกองทุนรวม  

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

 เงื่อนไขเพิม่เตมิ :  

 ในการเฉลี่ยเงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้หน็ว่า เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัย์สนิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธิดงักล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกทีก่ารเฉลี่ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด้ ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ด้
จากการรบัช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงนิคนื บรษิทัจดัการอาจ
น าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้  

 การช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชื่อตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีอ่อกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่น 
รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากัดสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชื่อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรอืตามกฎหมายแล้ว ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ล้ว 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผู้ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 
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(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 

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

     2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี  

     3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี :  

 

19. หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

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

(1) การนับคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับขอ้จ ากัดการ
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2) การนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นที่บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการ
ด าเนินการ  

การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผูกพนัตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนิัน้เสยีไป 

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

(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ต้องไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

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

 

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพนั :  

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

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัต้องไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ทัง้นี้ เรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

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

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัย์สนิอื่น  

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

(จ) เรื่องทีผู่ดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรอื 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญั 

การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

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

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1  หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1)  จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 
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(2)  มกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้ 

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

(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุน
รวมทีม่กี าหนดระยะเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการ
ขายคนืหน่วยลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดยีวกนั ซึ่งกองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนื
หน่วยลงทุนเท่านัน้ 

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

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

(3)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมื่อปรากฏ
ขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนื
หน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 (2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(4)  เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงค์จะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

22.1.2  เมื่อส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามแห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืเมื่อส านักงาน
มคี าสัง่เพิกถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย 

22.1.3  เมื่อการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัตัง้
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

22.1.4  เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย 

22.1.5  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มอี านาจเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีป่รากฏเหตุ  
 ดงัต่อไปนี้ 

(1) มกีารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืขอ้ผูกพนัทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนโดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมมไิด้ปฎิบตัหิรอืดูแลใหม้กีารปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัส่งหรอืแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ในกรณีทีส่ านักงานสัง่เพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมด าเนินการใหม้ีการเลกิกองทุนรวมทนัที 
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         22.1.6 เมื่อเขา้เงื่อนไขการเลกิโครงการ หรอืเพราะเหตุอื่นทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทุนรวมล่วงหน้า  

 22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมื่อเลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพื่อเลกิกองทุน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผ่อนผนั หรอืสัง่
การใหบ้ริษทัจดัการปฏบิตัเิป็นอย่างอื่น  

(1) ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1.1 โดยวธิีการดงันี้ 

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์ 

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน 

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏ
เหตุตาม 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิ 

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

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

กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 

1. ยุตกิารรบัค าสัง่ซื้อและค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1.1 

2. แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 โดยวธิกีารดงันี้  

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ทีม่หีลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนได ้

(ข) แจง้เป็นหนังสอืถงึผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้ส านักงานผ่านระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซต์ของส านักงาน  

         ขอ้มูลทีแ่จง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบ ต้องมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงันี้ 

(1) บลจ. จะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้อืหน่วยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น
ตามแนวทางทีก่ าหนดในขอ้ผูกพนัโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยจากผูถ้อืหน่วย 

(2) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอกี
ทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอื่นทีผู่ถ้อืหน่วยก าหนดและผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยเมื่อ
เป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้ 
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(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงั กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการเดยีวกนั 

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าวบริษทั
จดัการต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม 

โอนยา้ยหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นภายใต้การบรหิารจดัการของ
บรษิทัจดัการ หรอืกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทัจดัการ
อื่น โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถอืเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาถงึ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นส าคญั 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อื่นอกีทอดหนึ่ง ผูถ้อืหน่วยสามารถแจง้ต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมเพื่อโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวม
กองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม อื่นทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนก าหนด และผูถ้อืหน่วยจะไดร้บัยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดงันี้  

(1) เป็นการโอนย้ายตามค าสัง่ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นทีอ่ยู่ภายใต้การจดัการของบรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกัน  

(2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมก าหนด ทัง้นี้ ในการก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะสามารถด าเนินการเพื่อแจง้
โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสม  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนรวมดงักล่าวเพื่อรวบรวมเงนิและด าเนินการโอนยา้ยการ
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลกิโครงการ  

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

(5) ด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรอืกองทุนรวมเพื่อ
การออมพเิศษ/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพเิศษอื่นตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นโครงการโดยไม่ชกัช้า  

เมื่อไดด้ าเนินการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว จะถอืว่าเป็นการเลกิกองทุนรวมนัน้  

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

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

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัที่
ปรากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  
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(3) การจดัท ารายงานพอร์ตโฟลโิอ ดูเรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทั
จดัการ” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเกิดขึน้ก่อนหรอืในวนัที่ครบก าหนดจดัส่งรายงาน 

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

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

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

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

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

โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็น
ส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  
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สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 

www.principal.th 


	th_PRINCIPAL_GOPP_Prospectus_Full
	ข้อผูกพัน GOPP
	หน้าฟ้า

