
 

 

 
 
 

 
• กองทุนหลกัลงทุนกระจกุตวัในอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 

• กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ีลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies 
Fund (Master Fund) ท่ีจดทะเบียนในประเทศไอรแ์ลนดมี์นโยบายการลงทุนในตราสารทุนท่ีมีมูลค่าตลาดขนาดเลก็จากประเทศต่างๆทัว่โลก 
จึงอาจมีความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนในสกลุเงินท่ีกองทุนไปลงทุน บริษทัจดัการอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันัน้ กองทุนจึงอาจได้รบัผลกระทบจากสกลุเงินท่ีลงทุน ผู้
ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินทุนเร่ิมแรกได้ 

• กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ท าให้กองทุนรวม/เปิดน้ีมีความเส่ียง
มากกว่ากองทุนรวมอ่ืน  จึงเหมาะสมกบัผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรบัความเส่ียงได้สงูกว่าผู้ลงทุนทัว่ไป  

• กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ท่ีอาจเกิดขึ้นได้จาก
การลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจท่ีผู้จดัการกองทุนเหน็เหมาะสม จึงอาจยงัมีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินเหลืออยู่ ซ่ึงอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รบัผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนหรือได้รบัเงินคืนต า่กว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ 
อีกทัง้ การท าธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทุน ซุ่งท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพ่ิมขึน้ 

• เน่ืองจากกองทุนน้ี เป็นกองทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ี
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเข้ามาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รบัเงินคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

• ในกรณีท่ีกองทุนน้ี ไม่สามารถด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องได้ตามท่ีส านักงานก าหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีมีค าสัง่ไว้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รบัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดในหนังสือช้ีชวน 

• กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิดได้แก่ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั ชนิดจ่ายเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน
สถาบนั และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม ทัง้น้ี ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 5 ชนิดก่อนท าการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมชนิดหน่วยลงทุนในอนาคตได้ 

• การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ท าให้ความรบัผิดชอบของกองทุนรวมท่ีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิดของหน่วยลงทุน 
ทรพัยสิ์นทัง้หมดของกองทุนรวมยงัคงอยู่ภายใต้ความรบัผิดต่อบคุคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกนั 

• มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกค านวณมูลค่าทรพัย์สินของ
กองทุนแต่ละชนิด 

• การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รบัเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุน
เร่ิมแรกกไ็ด้ ดงันัน้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนน้ี เมื่อเหน็ว่าการลงทุน เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรบั
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสยัให้
สอบถามเจ้าหน้าท่ีให้เข้าใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

• การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้รบัรองถึงความถกูต้องของ
ข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ 

• ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• กองทุนเปล่ียนกองทุนหลักจากกองทุน Principal Global Investors Funds - Global Small Cap Equity Fund เป็นกองทุน Principal Global 
Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund มีผลตัง้แต่วนัท่ี 4 กนัยายน 2561  เป็นต้นไป 
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โครงการ                                              หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ 
อคิวติี ้

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม                 หมายถงึ  กองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้

หน่วยลงทุน                                          หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็      
อคิวติี ้

หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุนเปิด 
พรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้
(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSCEQ-R) 

หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล       หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผลของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้(ชือ่ยอ่: PRINCIPAL GSCEQ-D) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่       หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่ากองทนุเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล 
สมอล แคพ็ อคิวติี ้(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSCEQ -A) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั       หมายถงึ  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนัของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSCEQ -I) 

หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม      หมายถงึ หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ  
โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้(ชือ่ยอ่: PRINCIPAL GSCEQ-C) 

บรษิทัจดัการ                                          หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน นายทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่าย 
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทนุรวม  

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล 
แคพ็ อคิวติี ้

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาต 
ใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ื้อขายในศนูยซ์ื้อขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยดุตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทั
จดัการไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอื
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยดุรบัค าสัง่
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รบัซือ้คนื และหรอืวนัหยดุท าการของประเทศของกองทุนหลกั 
และหรอืวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี 
และหรอืวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการ
รบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี ตามที่
ก าหนดในรายละเอยีดโครงการ 

ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  หมายถงึ ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกทีก่ าหนดใน
หนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

กองทุนหลกั  หมายถงึ กองทุนต่างประเทศทีก่องทุนน าเงนิส่วนใหญ่ไปลงทุน 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่
มมีลูคา่เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบั
ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วย
ลงทุน 

บรษิทัย่อย  หมายถงึ บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี
หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทั
มหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ
สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม  หมายถงึ สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธรุกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด
ทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัย์
ประเภททีเ่กีย่วกบัการจดัการลงทุน 

กลุม่กจิการ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่และบรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา
วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ  กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ  กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ  กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิการพฒันาตลาด
พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้กองทุน
พนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2) ตามมติ
ของทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives Meeting 
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of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ์ หมายถงึ  กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย (AcCredited Investor 
Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ  กองทุนรวมทีมุ่ง่เน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที่
ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์นิ หรอืครบอายขุอง
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะเป็น
โครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment Scheme)  
ทัง้นี้ ไมว่า่กองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปู
อื่นใดแต่ไมร่วมถงึกองทุน Property กองทุน infra และกองทุน 
Private Equity ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย 
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ 
    ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
ลกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 
1. ทัง้นี้ ไมว่่ากองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ใน
รปูบรษิทัทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
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(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คูส่ญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พือ่หาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร 
    (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
    ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่า 

เงนิฝาก 

หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก เงนิฝากอสิลาม หรอืตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่ 
     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร 
     ออมสนิ  

เงนิฝากอสิลาม หมายถงึ  ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที่
เทยีบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดยคู่สญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงได้
กบัผูร้บัฝากไดเ้ตม็จ านวน ณ เวลาใด ๆ 

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

ตราสารภาครฐัไทย หมายถงึ  ตราสารดงันี้ 

1.  ตัว๋เงนิคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรอืพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงั 
     หรอื กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

ตราสารภาครฐัต่างประเทศ หมายถงึ  ตราสารทีม่รีปูแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครฐัไทยที่
รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรอื
หน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไมร่วมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

ตราสาร Basel III หมายถงึ  ตราสารเพือ่การนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไมว่า่
ตามกฎหมายไทยหรอืต่างประเทศ ทีม่กีารอา้งองิจาก
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หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel 
Committee on Banking Supervision (Basel III) 

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต์่างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพือ่การซื้อขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ  
    ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนด
เกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการ
ล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้รกิารไมอ่าจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการ
ซือ้ขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยนิยอมที่
จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสุด  ทัง้นี้ หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ล่าสุด 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิซึง่
ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) 

ผูม้ภีาระผกูพนั หมายถงึ  ผูท้ีม่ภีาระผกูพนัในการช าระหนี้ตามตราสารทางการเงนิใน  
 ฐานะผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้า
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ประกนั แลว้แต่กรณี 

มตพิเิศษ   หมายถงึ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน
สีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่
เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่ง
หนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตเิสยีงขา้งมาก   หมายถงึ  มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงขา้งมากของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขา้รว่ม
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้
มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
     จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผู ้ 
     ลงทุนทีม่ใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภท 
     สถาบนัและกองทุนส่วนบคุคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ย  
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ย 
    ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 
    ในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม  
    1. ทัง้นี้ ไม่วา่จะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
     จดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
     กฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
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หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพรอ่ย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บุคคลดงันี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
   หรอื 

2. ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ อตัราส่วนการลงทุนทีคู่ส่ญัญา 

CRA หมายถงึ  สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน เวน้แต่ทีก่ าหนดไวเ้ป็นการ
เฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญา
ฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดย
คูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่
คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมือ่เกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ 
(Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืคา่ธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนั
ดงักล่าว 

Credit Event หมายถงึ เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที่ 

            ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีจ่ดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมนิ
ความสามารถในการช าระหนี้ตามตราสารหรอืสญัญา 

Currency Risk หมายถงึ  ความเสีย่งดา้น FX 

Delta หมายถงึ  อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอื
สญัญา กบัราคา Underlying ของตราสารหรอืสญัญา แลว้แต่
กรณี 

Derivatives หมายถงึ  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 

Derivatives on Organized Exchange หมายถงึ  Derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives 

Discount Rate หมายถงึ  อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช้ 
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ในการค านวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

Foreign REIT หมายถงึ  กองทรสัตห์รอืกองอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืในกจิการทีป่ระกอบธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์ ทัง้นี้ ไมว่า่กองทรสัตห์รอืกองดงักล่าวจะ
จดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

GMS หมายถงึ  ประเทศกลุ่มอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
(เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

Group Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกจิการ โดยการน า
อตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา
ค านวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหวา่งประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 

Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

Market Price หมายถงึ  มลูค่าตามราคาตลาด 

MF หมายถงึ  กองทุนรวม (Mutual Fund) 

MMF หมายถงึ  กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

National Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ภายในประเทศ 

NAV หมายถงึ  มลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง
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หรอืโดยออ้มผา่นการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย กองทุนรวมเพือ่
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

Obligation หมายถงึ  ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิทีข่อ้ตกลงตาม Credit 
Derivatives อา้งองิถงึ (Obligation Category & Obligation 
Characteristics) 

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื้อขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายเุฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
คา่ตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

Regulated Market หมายถงึ  ศูนยก์ลางทีจ่ดัชอ่งทางการสือ่สารระหว่างผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการ
เจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยู่ภายใต้
การก ากบัดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบั
ดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบั
หลกัทรพัย ์

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 
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Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชือ่ถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู ่ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินดัช าระ
หนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
ใหส้นิเชือ่เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  11 

1.  ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

1.1. ชือ่โครงการจดัการ (ไทย) : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้ 

1.2. ชือ่โครงการจดัการ (องักฤษ) : Principal Global Small Cap Equity Fund 

1.3. ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSCEQ 

1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด  

1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6. การก าหนดอายโุครงการ : ไมก่ าหนด  

1.7. อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

1.8. อายโุครงการถงึวนัที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  ไมก่ าหนด 

1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) : ไมก่ าหนด 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมทีอ่ยู่ระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้หรอื
หลงัจากสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพนิิจของบรษิัทจดัการ โดยจะพจิารณาช าระเงนิคนืใหก้บัผู้
ลงทุน โดยไมน่ าทรพัยส์นิทีจ่ าหน่ายไดไ้ปจดทะเบยีน ในกรณีที่  

(ก) บรษิทัจดัการพจิารณาแล้วเหน็ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรอืไม่มตีราสารทีส่ามารถ
ลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการน าเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ  

(ค) กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies 
Fund ได้ หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบายการลงทุนของโครงการไดเ้หมาะสม 

(ง) กรณีทีก่องทุนรวมมจี านวนเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกไมเ่พยีงพอต่อการจดัตัง้กองทุนเพื่อส่ง
เงนิไปลงทุนในต่างประเทศ 

(จ) กรณีมเีหตุใหเ้ชือ่วา่เพือ่เป็นการรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

ทัง้นี้ ในกรณียุตกิารเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และใหก้ารอนุมตัจิดัตัง้
กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 

1.10. ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มลูค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ
ขาย:  

2.1. จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 4,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน
เงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิ 600 ลา้นบาท  

2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 400,000,000 หน่วย  
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2.5. ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท  

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท 

ชนิดสะสมมลูคา่    : 1,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : แบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : 1,000.00 บาท   

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : 1,000.00 บาท   

ชนิดสะสมมลูคา่    : 1,000.00 บาท    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : 50,000,000.00 บาท 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : 1.00 บาท 

2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไมม่ ี

2.10. มลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า : ไมก่ าหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ให้กบัผู้
สัง่ซื้อ หรอืสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการ
ถอืครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัจดัการอาจก าหนดขึน้ใน
อนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะ
ประกาศให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อ
และ/หรอืขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการ
ส่งเสรมิการขายหรอืบรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีที่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลี่ ยนแปลง
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ที่ท าการ
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์อง
บรษิทัจดัการ 
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยงัหลักทรพัย์ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนจะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศเพยีงกองทุนเดยีว ซึ่งจะส่งผลใหม้ ีNet Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวคดิเป็น
อตัราเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน ส่วนที่เหลอืลงทุนใน
หลกัทรพัยอ์ื่นใดทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ทัง้นี้ ผูล้งทุนควรมคีวามเขา้ใจและสามารถรบั
ความเสีย่งของความผนัผวนของการลงทุนในตา่งประเทศ  

3.2. ประเภทกองทนุรวมตามนโยบายกองทุน :  ตราสารแหง่ทุน 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

-  กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 

ชือ่กองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund   

กองทนุหลกัจดทะเบยีนซือ้ขายในประเทศ : ไอรแ์ลนด ์(Ireland) 

เป็นกองทุน UCITS 

    3.4. ประเภทการลงทนุตามการลงทุนในต่างประเทศ: กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวามเสีย่งต่างประเทศ 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : ไมม่ ี

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุนเพือ่ลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging) 

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทุน  

3.8. กลยุทธก์ารบรหิารกองทุน (Management Style) : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global 
Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund (“กองทุนหลกั”) เพือ่ใหผ้ลตอบแทน
เทยีบเคยีงกบักองทุนหลกั (Passive Management) ส่วนกองทุนหลกัมุง่หวงัใหผ้ลประกอบการสงูกวา่ดชันีชี้
วดั (Active Management) 

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark)  

1) ดชันี MSCI ACWI Small Cap Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเสีย่ง   
    อตัราแลกเปลีย่น เพือ่เทยีบกบัคา่สกุลเงนิบาท ณ วนัทีล่งทุน ประมาณรอ้ยละ 50  

2) ดชันี MSCI ACWI Small Cap Net Total Return ในสกุลเงนิ USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบ   
    กบัคา่สกุลบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 50  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็ควรและ
เหมาะสม ซึง่อยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ให ้      
ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัคา่อธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลใน
การเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่าวผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้

 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  14 

อยา่งไรกต็าม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคม
บรษิทัจดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการ
วดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลี่ยนแปลงตวัชี้วดัในการใช้เปรยีบเทยีบในกรณีที่ผู้
ออกตวัดชันีของตวัชี้วดัไม่ไดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มูล/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผา่นการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายใน
เวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสนิใจลงทุนได ้

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น 

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

1)  กองทุนมนีโยบายน าเงนิที่ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors 
Funds - Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลกั (Master Fund) ชนิด
หน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบยีนในประเทศไอรแ์ลนด ์และกองทุนหลกัจดัตัง้ตามเกณฑ ์UCITS โดย
กองทุนบรหิารและจดัการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบรหิารเงนิลงทุนโดย Origin 
Asset Management LLP 

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรพัย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และ
หลกัทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัทุน (equity –related securities) ของบรษิทัทัว่โลก ซึ่งมมีูลค่าตามราคาตลาดไม่เกนิ 
5,000 ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ  หลกัทรพัยเ์หล่านี้โดยพืน้ฐานแลว้จะเป็นหุน้สามัญและหลกัทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเป็น
ทุน ทัง้นี้ หลกัทรพัยเ์หล่านี้จะไม่จ ากดัอยู่แค่ หุน้บุรมิสทิธิ ์ ใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญัหรอื Warrant 
(กองทุนจะถอืครองใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัไม่เกนิกว่า 5% ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน) 
และสทิธใินการจองซื้อหุน้ใหม่ (Rights) ยงัรวมถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์้างองิ เช่น 
ADRs และ GDRs ซึ่งหลกัทรพัย์เหล่านี้จะเป็นหลกัทรพัย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์หรอืตลาดที่มี
กฎหมายก ากบัดูแล ส าหรบัตลาดทีม่ขีอ้จ ากดัของกฎหมายหา้มถอืตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเขา้ถงึตรา
สารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้ตราสาร
ต่างๆ ขา้งตน้ 

2) บรษิทัจดัการจะส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดยใชเ้งนิสกุลเงนิดอลล่าสหรฐั (USD) แต่ต่อไป
อาจเปลีย่นเป็นสกุลเงนิอื่นได ้บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงสกุลเงนิซื้อขายในกองทุนหลกั
ตามความเหมาะสม  โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏบิตัิ
เป็นส าคญั 

สว่นทีเ่หลอืกองทุนอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี้ทีม่ลีกัษณะคลา้ยเงนิฝาก เงนิฝาก ตราสารหนี้ในประเทศที่
มอีายุไม่เกิน 1 ปี โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส ารองเงนิไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทุน หรอืรกัษาสภาพ
คล่องของกองทุน และบรษิัทจดัการอาจจะลงทุนในเงนิฝากต่างประเทศ รวมทัง้ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอื
ทรพัย์สนิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรอืตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

3) ในส่วนของการลงทุนในประเทศกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งจะพจิารณาจากสภาวะ
ของตลาดการเงนิในขณะนัน้ และปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทศิทางของค่าเงนิ ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัความ
เสีย่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผูจ้ดัการกองทุนพจิารณาว่า การป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลี่ยนอาจไม่
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เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์ทีอ่าจไดร้บั ผูจ้ดัการกองทุน
อาจไมป้่องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นกไ็ด ้

ทัง้นี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศจะไม่ลงทุนในหรือมไีวซ้ึ่งตราสารทีม่ลีกัษณะของสญัญาซื้อขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) รวมถงึตราสารทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอืของตราสารหรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ากว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated 
Securities) และตราสารทุนของบรษิทัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) 

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global 
Smaller Companies Fund ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ หรอืกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการ
ลงทุนในกองทุนดังกล่าวไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต ่ากว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยส าคญั หรือติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน หรอืขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย หรอืการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสอืชี้ชวนหรอืโครงการ หรอืเมื่อกองทุน
ต่างประเทศกระท าความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลกองทุนต่างประเทศ หรอืเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรอืในกรณีที่มกีองทุนอื่นที่มี
นโยบายใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบรษิทัจดัการเหน็ว่าการยา้ยไปลงทุนใน
กองทุนดงักล่าวเป็นผลดตี่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มนีโยบายการลงทุนสอดคล้อง
หรอืใกลเ้คยีงกบั กองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund โดย
ถือว่าได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยแล้ว ซึ่งในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บรษิัทจดัการจะ
พจิารณาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะมหีนังสอืแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนทีจ่ะน าเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่น
อย่างไรก็ตามหากบรษิัทจดัการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มนีโยบายสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
โครงการ บรษิทัจดัการอาจยกเลกิกองทุน หรอืด าเนินการขอมตจิากผู้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อเปลีย่นแปลงนโยบาย
การลงทุนกไ็ด ้ 

ในกรณีที่กองทุนหลกั มกีารลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบยีนอยู่ใน
ตลาดหลักทรพัย์ (Unlisted Company) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
(Unrated Securities) และ/หรอืตราสารหนี้ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อถอือยูใ่นระดบัทีต่ ่ากว่าอนัดบัความน่าเชือ่ถอืที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ในอตัราส่วนทีม่ากกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุน
ต่างประเทศ บรษิัทจดัการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อให้อัตราส่วนการ
ลงทุนในหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Company) และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/หรอื
ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่ต ่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) มอีตัราส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล 
สมอล แคพ็ อคิวติี ้ดงันี้ 

1)   บรษิทัจดัการจะปรบัลดส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัทีร่บัทราบขอ้มูลการ
ลงทุนหลกัทรพัย์ ตราสาร และ/หรอืสญัญาของบรษิัทที่มไิด้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย์ (Unlisted 
Company) และ/หรอืตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และ/
หรอืตราสารหนี้ที่มอีนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 
(Non-Investment Grade) เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิด
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จากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได้ หรอืกรณีจ าเป็นและสมควรที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลา
ข้างต้น บริษัทจัดการจะด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า ทัง้นี้  เพื่อไม่ให้อัตราส่วนการลงทุนใน
หลกัทรพัยด์งักล่าวเกนิกว่ารอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล 
แคพ็ อคิวติี ้

2)   หากการด าเนินการปรบัสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั มีผลท าให้การลงทุนหรอืมไีว้ซึ่งทรพัย์สนิใน
ต่างประเทศ (Offshore Investment) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุน หรอืในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุนหลกัได้ หรอืในกรณีที่บริษัทจดัการพจิารณาแล้วกองทุนหลกัไม่
เหมาะสมต่อการลงทุนอกีต่อไป บรษิทัจดัการจะด าเนินการพจิารณาคดัเลอืกกองทุนต่างประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทุนเดมิ โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมนีโยบายการลงทุนสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
และ/หรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้และมคีุณสมบตัติามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้เสรจ็สิน้โดยไม่ชกัชา้ 
และจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

3)   หากเกดิกรณีใด ๆ ทีท่ าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลอืกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทุนเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะด าเนินการเลกิกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่าย
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตามจ านวนที่รวบรวมไดห้ลังหกัค่าใชจ้่ายและ
ส ารองค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีถ่อื
ต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด ในกรณีที่บรษิัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยน/
โอนยา้ย กองทุนจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (Offshore Investment) 
ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนม ีNet Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดงักล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นชว่งด าเนินการคดัเลอืกและเตรยีมการลงทุน 

      ในกรณีเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร์ที่มลีักษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ และ
ปรากฎว่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางทีก่องทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนฟีดเดอรไ์ปลงทุนมกีาร
ลดลง 

1. มฐีานะการลงทุนสุทธขิองกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชน้ีอยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์

2. มฐีานะการลงทุนสุทธใินหน่วยของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชตีัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป
ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมหน่วยลงทุนหรอืกองทุนรวมฟีดเดอร ์โดยกองทุนต่างประเทศ
ไมม่วีตัถุประสงคก์ารลงทุนในท านองเดยีวกบักองทุนรวมดชันีหรอืกองทุนรวมอทีเีอฟ 

      การลดลงของมลูคา่ทรพัยส์นิใหห้มายความถงึการลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1. มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุน
ปลายทาง 

2. ยอดรวมของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางดงักล่าวลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใด
ตดิต่อกนัคดิเป็นจ านวนเกนิกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลายทางนัน้ 

เงือ่นไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูคา่ทรพัยส์นิสุทธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดักาด าเนินการ 

ดงัต่อไปนี้ 
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1. แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูคา่ทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการขอบรษิทัจดัการกองทุนรวม โดย  
 ค านึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้ านกังานและผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการ 
 นบัแตว่นัทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

         2. ปฎบิตัติามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีม่กีารเปิดเผย 
             ขอ้มลูของกองทุนปลายทางทีป่รากฎเหตุ 

3. รายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานทราบภายในสามวนัท าการนบัแตว่นัทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ 

4. เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทนุเพือ่ใหผู้ท้ีส่นใจจะ  
   ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการให ้
   บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะด าเนินการใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินการดงักล่าว 

ทัง้นี้ ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บรษิทัจดัการสามารถขอผอ่นผนัต่อส านกังาน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิใ์นกรณีทีม่กีารด าเนินการเปลีย่น/โอนยา้ย/เลกิกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไมน่ าเรือ่งการ
ลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลีย่ในรอบปีไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน มาบงัคบัใชใ้นชว่งด าเนินการคดัเลอืก และ/หรอื เตรยีมการลงทุน และ/หรอื เลกิกองทุน
ดงักล่าว 

รายละเอยีด กองทุนหลกั 

กองทุนหลกัทีก่องทุนจะลงทุนคอื Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund  มี
รายละเอยีดต่อไปนี้ 

ชือ่กองทนุ  :  Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 

Class   :  I-Acc USD  

ประเภท    :  กองทุนรวมตราสารทุน 

อายโุครงการ   :  ไมก่ าหนด 

วนัจดัตัง้กองทุน   :  1 กรกฎาคม 2010  

จดทะเบยีนประเทศ :  ไอรแ์ลนด ์

สกุลเงนิของกองทุน  :  USD 

วนัท าการซือ้ขาย    :  ทุกวนัท าการของธนาคารในไอรแ์ลนด ์

การจ่ายปันผล  :  ไมจ่่าย 

บรษิทัจดัการ    :  Principal Global Investors (Ireland) Limited 

ผูบ้รหิารเงนิลงทุน  :  Origin Asset Management LLP 

ผูเ้กบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน : BNY Mellon Trust Company(Ireland) Limited 

วตัถุประสงคก์ารลงทุน :  มุง่แสวงหาการเตบิโตของเงนิลงทุนผา่นการลงทุนในบรษิทัขนาดเลก็ทัว่โลก 

นโยบายการลงทุน            :  กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุนทีเ่ปลีย่นมอืได ้(transferable equity)  
   และหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทุน (equity –related securities) ของบรษิทัทัว่โลก ซึง่ม ี
   มลูคา่ตามราคาตลาดไมเ่กนิ 5,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัฯ  หลกัทรพัยเ์หล่านี้โดยพืน้ฐาน 
   แลว้จะเป็นหุน้สามญัและหลกัทรพัยท์ีม่ลีกัษณะเป็นทุน ทัง้นี้ หลกัทรพัยเ์หล่านี้จะไมจ่ ากดั 
   อยูแ่ค ่หุน้บุรมิสทิธิ ์ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัหรอื Warrant (กองทุนจะถอื 
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    ครองใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัไมเ่กนิกวา่ 5% ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิอง 
   กองทุน) และสทิธใินการจองซือ้หุน้ใหม ่(Rights) ยงัรวมถงึ ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที ่
   เกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิ เช่น ADRs และ GDRs ซึง่หลกัทรพัยเ์หล่านี้จะเป็นหลกัทรพัย ์
   ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดทีม่กีฎหมายก ากบัดแูล ส าหรบัตลาดทีม่ ี
   ขอ้จ ากดัของกฎหมายหา้มถอืตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเขา้ถงึตราสารทุนเหล่านี้โดย 

ออ้มผา่นการซือ้ Participation Notes ทัง้นี้ กองทุนจะไม ่leverage ใดๆผา่นการใชต้ราสารต่างๆ ขา้งตน้ 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวม  

Management Fee   :  0.85% 

ตวัชีว้ดั (Reference index)   :  MSCI All Country World Small Cap Index 

Bloomberg ticker  :  PGSCIUA ID 

ISIN     :  IE00B94VTJ31 

กองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund ทีจ่ดทะเบยีนใน
ประเทศไอรแ์ลนด ์เป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (retail fund) และเป็นกองทุนทีจ่ดัตัง้ตามระเบยีบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที่
เกีย่วขอ้งของประเทศไอรแ์ลนด ์ซึง่ เป็นสมาชกิสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮจ็ฟันด ์(hedge fund)  

รายละเอยีดของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 
แปลมาจากหนงัสอืชีช้วน (Master Prospectus) ของกองทนุหลกั ท่านสามารถดขูอ้มลูของกองทุนหลกั
เพิม่เตมิไดท้ี ่www.principalglobalfunds.com 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศซึง่จะสง่ผลใหก้องทุนม ีNet Exposure ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความเสีย่งต่างประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน   

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน:  

 3.13.1 ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ 

บรษิทัจดัการอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผล
โดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้
แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการก.ล.ต หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของขอ้ 
3.13.1 ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  
1.1 ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร  
1.2 สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่กองทุน

ไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมี
เงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  
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1.3 มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่ บลจ. 
สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมขีอ้มลู
ราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท า
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2. คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  
2.1 ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้ B/E หรอื P/N 

ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  
2.1.1 ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
2.1.2 ธนาคารออมสนิ  
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.1.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.1.6 ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.1.7 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.1.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

     ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผู ้  
     ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

 ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS   

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS  
1.1.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา

สาร TS ส่วนที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.1.2  ในกรณีทีก่องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการ

ลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค า
แท่ง)  
1.1.2.1  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถ

ลงทุนได ้ 
1.1.2.2  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ล

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนัน้  
1.1.2.3  มกีารลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ล

เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของ
กองทุนนัน้  

1.1.2.4  มกีารลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit 
ของกองทุนนัน้  

1.1.3  ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วตอ้งไมใ่ช่
กองทุนรวมฟีดเดอร ์ 

1.2 กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในส่วนที ่2 ขอ้ 1.1  
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1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตรา
สาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2.2  จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET 

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บรษิัทเงนิทุน หรอื บรษิัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ทีก่องทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งม ีUnderlying อย่างใด
อยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง ดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างองิกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างองิดงักล่าว
ตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) 
เท่ านั ้น   ทั ้งนี้  ราคาของ Underlying อื่ นที่ ไม่ ใช่ดัชนี  ห รือ  Underlying ที่ เป็ น
องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่าง
แพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมือ่ 

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกบัการลงทุน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ที่จะ
ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาในสญัญาซื้อขายล่วงหน้าอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

2.2.1  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ื้อขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives 
on Organized Exchange) 

2.2.2  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(OTC Derivatives) ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ งเป็นธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรอืผูค้า้สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
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2.3 ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง 
สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์นิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธิ
รบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม  

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้
ตลอดเวลาทีไ่ดล้งทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

4. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะ
ลดความเสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวต้องเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการ
ทราบทุกวนัที ่15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุด
ท าการของ บลจ.ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการ
ทราบทนัท ี

5.3 คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอก
ผลโดยวธิอีื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ก าหนดดงัต่อไปนี้ 
เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต..หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ให้ความเห็นชอบหรอืมีประกาศแก้ไขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่น 

ทัง้นี้ การลงทุนในตราสารหรอืสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรอืสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขาย
หรอืเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มหีน่วยงานก ากบัดูแลด้านหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่
เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรอืที่มกีารซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิก WFE 
หรอืเป็นตราสารของบรษิทัทีจ่ดัตัง้และเสนอขายใน GMS 

ส่วนท่ี 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในส่วนอื่นของขอ้ 
3.13.2 ซึง่มคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้  

1.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร  
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1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E P/N หรอื SN ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่
กองทุนไดด้ าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถู่กตอ้งครบถว้นและมกีารปรบัปรุงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่ 
บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พือ่น ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมี
ขอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่
จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล  

2.  คุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1.  

2.1  ในกรณีทีเ่ป็นการลงทุนใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดงักล่าวเพือ่ช าระหนี้การคา้ B/E หรอื 
P/N ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.1.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.1.2  ธนาคารออมสนิ  

2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  

2.1.6  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

2.1.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  

2.1.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรอืผู้
ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 

ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ 
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
1. กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ 

1.1 กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั

ตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

1.1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ต่างประเทศ ทีก่ ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ซึ่ง
เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS 
ต่างประเทศทีม่กีารซื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็น
สมาชกิของ WFE  

1.1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานก ากบัดแูล ทีเ่ป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO 

1.1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ  กองทุน 
CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแล การ
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ออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อย
ของประเทศนัน้  

1.1.3 ประเทศที่ก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการให้ความคุ้มครองผู้
ลงทุน อยา่งเพยีงพอ  ทัง้นี้ ตามรายชือ่ประเทศทีส่ านกังานก าหนด 

1.1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน
ดงักล่าวต้องมกีารจ ากดัการกู้ยมืไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจ าเป็นในการบรหิารสภาพ
คล่องเป็นการชัว่คราวเท่านัน้ และมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองค าที่ลงทุนในทองค า
แท่ง) 
1.1.4.1 มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วธิีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้ว

ได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นั ้น  ทัง้นี้ 
หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

1.1.4.2 มีการลงทุนในทรพัย์สินเมื่อใช้วธิีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรบัทรพัย์สนิที่เป็น SIP 
ของ MF นัน้ 

1.1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure 
limit  ของ MF นัน้ 

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่ MF ลงทุน ต้องเป็นกองทุนทีมุ่่งเน้นลงทุน ใน
ทรพัย์สนิซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ และเมื่อน า
ทรพัย์สนิที่ไม่สามารถลงทุนได้มาค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่
เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของ MF ดงักล่าว 

1.1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 
กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มลีกัษณะท านองเดียวกบั
กองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มคีวามจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทัง้นี้  โดยได้รบัความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน 
บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจ าเป็นและค่าธรรมเนียมที่
เกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสอืชีช้วนดว้ย 

1.2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 2.1 
1.2.1  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบั

ตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2.2  จดทะเบยีนในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รบัฝาก
ต่างประเทศของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงนิ  

2. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 2 
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ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุน  

1.  ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาได้ต้องม ีUnderlying อย่างใด
อยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งดงันี้ 

1.1 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

ในกรณีที่ Derivatives อ้างอิงกบัราคาของ Underlying ขา้งต้น ราคาที่อ้างอิงดงักล่าว
ต้องเป็นราคาปัจจุบนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) 
เท่านัน้ ทัง้นี้ ราคาของ Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 

2. เงือ่นไขการลงทุน บลจ.จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต้่อเมือ่ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะ
ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน Derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี้ 

(2.2.1) สญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีซ่ื้อขายในศูนยซ์ื้อขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives 
on Organized Exchange) 

(2.2.2)  กรณีเป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าซึง่ซื้อขายนอกศูนยซ์ื้อขายสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 
(OTC Derivatives) ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสญัญาซื้อขายล่วงหน้าทีอ่ยู่ภายใต้การก ากับดูแล
โดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั
ของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3 ในกรณีที่จะต้องมกีารช าระหนี้ด้วยการส่งมอบสนิค้าเมื่อสญัญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง 
สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้สีทิธริบั
มอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบสนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีทรพัย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่
เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้
ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน Derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

4.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทนุทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที ่Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัยส์นิทีจ่ะลด
ความเสี่ยง การลงทุนใน Derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด 

5.  หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

5.1 ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการ
ทราบทุกวนัที่ 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดอืน ทัง้นี้ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุด
ท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 
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5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมีนัยส าคญั ให้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives ให้บรษิัทจดัการ
ทราบทนัท ี

5 .3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Der i va t i ves  เมือ่บรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่น เพื่อเป็นทรพัย์สินของกองทุนรวมในประเทศและ
ต่างประเทศ:  

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะ
ลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี Credit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
แต่ต ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรอื 
3.13.2 ส่วนที ่2 ขอ้ 1.1 

ไมจ่ ากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที่ผู้รบัฝากหรอืผู้ออก
ตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

4.1 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade   

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี้ เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารที่
รฐับาลเป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 

(ห รือ ไม่ เกิน  10%  เมื่ อ เป็ นการลงทุ น ใน
ต่างประเทศหรอืผูม้ภีาระผูกพนัมภีูมลิ าเนาอยู่
ต่างประเทศ โดยเลอืกใช้ Credit Rating แบบ 
National Scale ซึ่ ง ป ร ะ เ ท ศ นั ้ น ต้ อ ง ม ี
Sovereign Rating อยู่ ในระดับที่  Investment 
Grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1   เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมายไทย 
หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี้ 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทัว่ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลการ

ไ ม่ เ กิ น อั ต ร า ดั ง นี้  แ ล้ ว แ ต่ อั ต ร า ใ ด 
จะสงูกวา่ 

(1) 10%  หรอื 

(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

เสนอขายหลกัทรพัย ์

5.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระ ≤ 397 
วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 
5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  

5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด และ 
ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  

5.4   ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

5.5   ในกรณีที่เป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ >397 วนั  
นับแต่วนัที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
Regulated Market  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  

6.1   ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาด
ซื้อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึตราสารทุน
ทีผู่อ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท า
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรพัย์ซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั ้งขึ้นไม่ว่าตาม
กฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของ
บรษิัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลกัทรัพย์
ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี้ แล้วแต่อตัราใดจะสูง
กวา่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ า ห นั ก ข อ งท รัพ ย์ สิ น ที่ ล งทุ น ใน  
 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอน
หุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรอืในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

6.3   หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขาย
ตาม 6.1 

6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  

6.4.1  เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ 
หรือผู้ออกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 
หรอืเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั Investment Grade 

6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 
ห รือ ใน ต ล าดซื้ อ ข ายห ลัก ท รัพ ย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป
โดยมรีายละเอยีดตามแบบ Filing 

6.4.3.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวัน
ช าระหนี้  ≤ 397 วนั นับแต่วนัทีล่งทุน 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 
6.4.3.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้ง บุคคลดงันี้ 

6.4.3.3.1 บุ ค ค ล ต าม ข้ อ  5.2.3.1 – 
5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถ าบัน ก าร เงิน ระห ว่ า ง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมาชกิ 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่
มลีกัษณะท านองเดยีวกบั
บุคคล  ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 
6.4.3.3.2  

6.4.4  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวันช าระหนี้  
> 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียน
หรอือยูใ่นระบบของ regulated market 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6.5   ธุรกรรมดังนี้  ที่คู่ส ัญญามี Credit Rating อยู่ในระดับ 
Investment Grade 

6.5.1  OTC Derivatives  

6.6  หน่วย CIS ตามที่ระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 
หรือ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื้อขาย
หรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซื้อขายใน
กระดานซื้อขายหลกัทรพัย์ ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าว
ออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไมเ่กนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัย์สินดงันี้  ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผู้รบัฝากผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ญัญา แลว้แต่กรณี 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของ MF 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทาง
การเงนิกบับรษิทัดงักล่าว  

ไ ม่ เกิ น อั ต ร า ใ ด อั ต ร า ห นึ่ ง ดั ง นี้  แ ล้ ว แ ต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุน 

ใน Benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group Limit 

1.เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุน 

2.Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก B/E หรอื P/N ทีน่ิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศ
ของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา 
ดงันี้ 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัช ี
เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี   
ใหเ้ฉลีย่ตามรอบอายกุองทุน 

-  อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน  
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้
ขึน้ 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัย์สินที่ MF ได้รบัโอนกรรมสิทธิม์าจาก
คู่ สัญญาตาม Reverse Repo หรือ Securities lending 
หรอื Derivatives)  

คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทัง้นี้  เฉพาะ MF ที่มี
อายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 

2.1   B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่  MF ได้
ด าเนินการให้มกีารรบัโอนสทิธเิรยีกร้องในตราสาร
ได้ตามวธิกีารที่กฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให ้
MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากทีม่รีะยะเวลา
การฝากเกนิ 12 เดอืน  

2.3   total SIP ตามข้อ 3 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

 2.3.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ใน
ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้
ออกทรัพย์สินห รือคู่ สัญญ า (Single Entity 
Limit) 

2.3.2 ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า 
Investment Grade หรอืไมม่ ีCredit Rating 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

 

3 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

3.1  ทรพัยส์นิตามขอ้ 7 ในส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุน
ที่ค านวณตามผู้ออกทรพัย์สนิหรอืคู่สญัญา (Single 
Entity Limit) 

3.2  ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนหรอื Basel lII  ที่มี
อนัดบัความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/หรอืผู้ออกตรา
สารที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade / Unrated) 

 
 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

 

 

4 Derivatives ดงันี้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

4.1   การเขา้ท าธุรกรรม 
Derivatives ทีม่ี
วตัถุประสงคเ์พื่อการลด
ความเสีย่ง (Hedging) 

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพือ่การด าเนินงานของกองทุนไม่มขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั Product Limit 

ส่วนท่ี 4 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จ านวนหุ้นของบริษัทรวมกัน  < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้  

2 ตราสารหนี้  ตราสาร Basel III ของผู้
ออกรายใดรายหนึ่ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรอื
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

 2.1  ไม่ เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน ( financial 
liability) ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสุด  

       ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมหีนี้สนิทางการเงนิที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบ
การเงนิล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหนี้สนิทางการเงนิดังกล่าว
มารวมกบัมลูคา่หนี้สนิทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยก็
ได้โดยขอ้มูลหนี้สนิทางการเงนินัน้จะต้องเป็นขอ้มูลที่มกีาร
เผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มี
หนี้สนิทางการเงนิตามที่เปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชลี่าสุด รวมถงึกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท า
งบการเงนิในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่
เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้
นี้ของผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรา
สารได้มีการยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี้โดยเป็นตราสาร  
ที่ อ อ ก ให ม่ แ ล ะมี  Credit Rating อ ยู่ ใน ร ะดั บ ต ่ า ก ว่ า 
Investment Grade หรอืไม่ม ีCredit Rating ให้ บลจ. ลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนั
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้  เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื่น
แบบ  Filing ในลักษณ ะเป็น โครงการ (Bond Issuance 
Program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 
ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบุคคลดงันี้ 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง
ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บล. 

10.สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศที่มลีกัษณะท านองเดียวกบั
บุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรอื กองทุน 
CIS ต่างประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้   

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงันี้ 

  (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

(1.1)  มขีนาดเลก็  

(1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน เรือ่ง การลงทุนของกองทุน” 

หมายเหตุ: หนี้สนิทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบัญชทีี่ผูอ้อกตราสารดงักล่าว
ได้จัดท างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพีบญัชี หรอืมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิที่เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล เช่น International FinancialReporting Standards (IFRS) หรอื United 
States  GenerallyAccepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 5 : การด าเนินการเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขาดคุณสมบติัหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุน 

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัย์สนิที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บรษิัท
จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
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(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัทีท่รพัยส์นิขาดคุณสมบตั ิ
และจดัส่งต่อ ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนา
รายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้อง
ไมเ่กนิกวา่ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิเวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 ในสว่นนี้ 

(3)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิ หรอืทรพัย์สนิที่ขาดคุณสมบตัิมคีุณสมบตัิ
เปลีย่นแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ 
จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรพัย์สนินัน้ออกไปหรอืวนัที่
ทรพัยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคุณสมบตั ิแลว้แต่กรณีและใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนั
ท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว 

ในกรณีที่บรษิทัจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัย์สนิทีข่าดคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษิทัจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่มส่ามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังาน 
และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 

2.  ในกรณีทีท่รพัย์สนิในขณะที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่
เป็นไปตาม อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิด้เกดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการ
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)   จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที่การลงทุนไม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนทีก่ าหนด 

(3)  แก้ไขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณ
ตามประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋
สญัญาใชเ้งนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดท้ายของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจาก
กรณีตามขอ้ (3) (ก) 

(4)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท า
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถงึวนัที่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่
สามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษิทั
จดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มูลตามวรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตุทีไ่ม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ
ลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว 
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(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยี
ในกจิการทีล่งทุน (concentration limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที ่4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏิบตัติาม (1) 
(2) (3) และ (4) แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดย
ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังาน 

(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรอืยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

ความในขอ้ 2 มใิห้น ามาใช้กบักองทุนรวมฟีดเดอร์ ในส่วนที่เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอื
หน่วยของกองทุนต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน (concentration limit) โดยใหด้ าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 แลว้แต่กรณี 

3. ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้ก่อนวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดังต่อไปนี้  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไมเ่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration 
limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิตอ่กนั 

(1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบ
ระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2) ห้ามมใิห้แก้ไขเพิม่เตมิโครงการเพื่อขยายวงเงนิส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์
ดงักล่าวทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวก้บัส านักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของ
กองทนุต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด 

(3) ในกรณีทีม่กีารลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรอืหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มผีูร้บัผดิชอบการ
บรหิารจดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์หรือเชื่อมโยงกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม และมี
การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอร์หรอืผู้ถือหน่วยลงทุนในลกัษณะที่
ซ ้าซอ้นกบักองทุนรวมหรอืกองทุนต่างประเทศ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบเกีย่วกบัความสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงดงักล่าว รวมถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายนัน้ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

(4) ในกรณีทีอ่ตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามทีก่ าหนดแลว้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
จดัท ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัย์สนิดงักล่าว รวมถึงวนัที่อตัราส่วน
เป็นไปตามทีก่ าหนด และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีอ่ตัราส่วนการ
ลงทุนเป็นไปตามทีก่ าหนดนัน้”  

4.  ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท์ีไ่ดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้หลังวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2559 ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการดังต่อไปนี้  หากปรากฏว่ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมสี่วนไดเ้สยีในกจิการทีล่งทุน (concentration 
limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั 

(1) ด าเนินการตามขอ้ 3 (1)  

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั แต่ตอ้งไมเ่กนิระยะเวลา 180 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว 
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(3) หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จ านวน 
อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยส์นิดงักล่าว รวมถงึวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามทีก่ าหนด และจสั่งรายงานดงักล่าว
ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2)  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมใิหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด และ
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท ารายงานตามข้อ 4(3) พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนดงักลา่ว และจดัสง่รายงานต่อส านกังานและผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามขอ้ 4 (2) 

5. ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้
ไม่ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ให้บรษิัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามขอ้ 2 หรอื 3 หรอื 4 แล้วแต่กรณี โดย
อนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 
6.  ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยัหรอืเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ให้บรษิัทจดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคญั และต้องส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่อง
ดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผู้ถอืหน่วยลงทุน และผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาทีต่อ้ง
แก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการ
สามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทั

จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
1.1 จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลที่ท าให้มกีารลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดู แลผลประโยชน์ 
ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บรษิัท
จดัการ 

1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บรษิทัจดัการด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนั
นับแต่วนัที่สดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะได้รบัมติ
จากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการ
จะไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมรีะยะเวลา 30 วนันับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม หรอืในช่วง
ระยะเวลาทีก่องทุนจ าเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรอืในช่วงทีผู่ล้งทุนท าการขายคนืหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไม่เกนิ 10 วนัท าการ ทัง้นี้ยงัตอ้งค านึงถงึประโยชน์ผูล้งทุน
เป็นส าคญั 
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ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีธิีการในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั 
โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้เมือ่ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 
วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงั
ไมม่ผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :   

- คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล  

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

กองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ(ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSCEQ-R) :  

เหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากการขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSCEQ -D) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากเงนิปันผล 
รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด 

ชนิดสะสมมลูคา่ (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSCEQ -A) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร) :  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSCEQ -I) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร):  

เหมาะส าหรบัผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรบัรายได้สม ่าเสมอจากเงนิปันผล 
รวมถงึมสีทิธไิดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษ ีหากปฏบิตัเิป็นไปตามเกณฑ/์เงือ่นไขทีก่รมสรรพากรก าหนด  

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ชือ่ยอ่ : PRINCIPAL GSCEQ -C) (ยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร):  

เหมาะส าหรบัผูล้งทุนประเภทกลุ่มบุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัที่บรษิทัจดัการก าหนด โดยในเบื้องต้นบรษิัท
จดัการจะก าหนดส าหรบัผูล้งทุนกองทุนส ารองเลีย้งชพีภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ เท่านัน้  

โดยเปิดโอกาสให้ผูล้งทุนรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จาก
การลงทุน (Total Return) ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง/เพิม่เตมิผูล้งทุนประเภทกลุ่ม
บุคคล นิตบิุคคล/สถาบนัเพื่อลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่มได้ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศในเวปไซต์บรษิัท
จดัการ และตดิประกาศรายละเอยีด ล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

ทัง้นี้  ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กองทุน
ก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงปรบัปรุง หรอืเปิดบรกิารหน่วยลงทุน
ชนิดทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดใหบ้รกิาร เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อื
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หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิัทจดัการจะประกาศในเวปไซต์บรษิัทจดัการ และตดิประกาศรายละเอยีด
การใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ลงทุนอยู่ในกองทุน ณ ปัจจุบนัเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนื
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : PRINCIPAL GSCEQ-R) เมื่อได้รบัอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.และมผีลบงัคบัใชแ้ลว้ 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

            5.2.1    การขอรบัหนงัสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไมเ่คยเปิด 
                       บญัชกีองทุนรวม) 

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้้สนับสนุนการขายหรอื
รบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั พรอ้มกบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขาย
หน่วยลงทนุ  

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม 
(เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยังไม่ เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิด
บญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล  

- ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนังสอืบรคิณฑส์นธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคล  

- ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม  

- ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 
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วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก รายละเอยีด
ในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี่  

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้ 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ 
ผูส้นใจสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

วนัเวลาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดร้ะหวา่งวนัและเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการ
สัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ในกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมา
จากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ ผูส้ ัง่ซือ้สามารถท าการสัง่ซือ้ไดจ้นถงึวนัท าการ
สุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก ในกรณีทีส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ตม็ตามจ านวนเงนิทุนโครงการทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการกองทุนรวม  

ราคาสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 10 บาท
ต่อหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยมูลค่าการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

ราคาสัง่ซ้ือกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง กองทุนจะใชร้าคาขายทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการทีไ่ดร้บัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะสบัเปลีย่นเขา้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืวา่วนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนนี้มคีวามสมบูรณ์ครบถว้นต่อเมื่อ
เป็นวนัท าการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้น
ทาง  

การส่งค าสัง่ซ้ือและช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

1.  ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ บรษิทั
จดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้
ม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทั
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต ์(เชค็หรอืดราฟต ์ขดี
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คร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน) 
ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต ์ขดีครอ่มเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการ
เปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน  

(1) กรณีซือ้หน่วยลงทุนผา่นธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพือ่เขา้บญัชอีอมทรพัย ์
ชือ่บญัช ี“บญัชจีองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี”้ 

(2)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ชื่อ
บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ จ ากดั” 

(3) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่ธนาคารซี
ไอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชอีอม
ทรพัย ์ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิเพือ่จองซือ้กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี”้  

(4)  บญัชอีื่นใดทีบ่รษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิคา่จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทัจดัการ
จะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  

ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็
เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนได ้หากถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิบรษิทัจดัการจะยกเลกิรายการสัง่ซื้อนัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได้ โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ส่งโทรสารไป
ยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบส าเนาค า
สัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ  

ผูส้นใจสัง่ซื้อหน่วยลงทุนสามารถน าเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของ
บรษิัทจดัการ มาช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี้” 
ซึง่เป็นกองทุนเปิดปลายทาง ภายใน 2 วนัท าการนับแต่วนัทีท่ีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นไดถ้งึวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

หากวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก กองทุนเปิดปลายทางจะไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ไดเ้ปิดการเสนอ
ขายไปแล้ว โดยบรษิัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซื้อท าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัที่ที่ระบุในใบค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน
รวมอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการในกรณีเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยโดยรวม 

5.2.3  เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน 

5.2.3.1  การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผู้สัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจัดการ
ได้รบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน และบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อแล้ว สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนได้
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บนัทกึขอ้มลูการซื้อหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ 
ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

5.2.3.2  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่
จะไมข่ายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีทีเ่ป็นเชค็หรอืดราฟต ์บรษิทัจดัการจะส่งเชค็หรอื
ดราฟต์นัน้คนืให้กบัผู้สัง่ซื้อภายใน 15 วนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายให้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิัท
จดัการได ้

5.2.3.3  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอื
กองทุน บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

1. ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จ านวนเงนิทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดย
พจิารณาตามวนัทีส่ ัง่ซือ้ และไดร้บัช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนเตม็จ านวนแลว้ 

3.   ในกรณีสัง่ซื้อโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัจดัการ
บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามจ านวนทีส่ ัง่ซือ้ ทีไ่ดร้ะบุในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดย
พจิารณาตามวนัทีไ่ดร้บัใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และ/หรอื วนัทีร่ะบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน 

บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซื้อก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่
ซื้อหน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนั
และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสัดส่วนจ านวน
หน่วยลงทุนที่สัง่ซื้อและที่สามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซื้อ (Pro Rata) ทัง้นี้ บรษิัทจดัการขอสงวน
สทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนตามวธิกีารทีบ่รษิทัจัดการพจิารณา
ตามความเหมาะสมโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดย
ไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

4. บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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5.2.5 การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.5.1  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปนี้ ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

(1)  ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 
ราย  

(2) ในกรณีทีม่กีารจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดเกนิกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

(3) ในกรณีทีม่เีหตุอนัจ าเป็นและสมควร ท าให้กองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การลงทุนและวตัถุประสงคข์องกองทุนได ้ 

5.2.5.2  บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการจดัตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่ าง หรอืหลงัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยบรษิทัจดัการจะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบถงึการยุตกิารขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วนันับแต่วนัทียุ่ตกิารขายหน่วยลงทุนนัน้ และให้
การอนุมตัจิดัตัง้กองทุนสิน้สุดลงในวนัทีแ่จง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะคนืเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงนิที่
ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบรษิัท
จดัการไม่สามารถคนืเงนิและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ไดอ้นัเนื่องจากความผดิพลาด
ของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจด็ครึง่ต่อปีนับแต่
วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิคา่จองซื้อจนครบถว้น 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมูลค่า
ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้  บริษัทจัดการจะด าเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้น เว้นแต่ 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่น
ได ้

5.2.5.3 ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ที่เป็นเหตุให้บรษิัท
จดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน
นับตัง้แต่วนัถัดจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่
สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้มส่ามารถคนืเงนิดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซื้อส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที่ไม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่
สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชีกองทุนของผู้สัง่ซื้อได้ บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิัท
จดัการอาจมอบหมายใหผู้้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ โกลบอล สมอล แคพ็ อคิวติี ้  41 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลได้ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจัดการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั
จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร 

6.  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

6.1 ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษิัทจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

6.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชี
กองทุนรวม) 

6.2.1.1  ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผูส้นับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั
ทีผู่ล้งทุนควรทราบ พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดั
ใหม้หีนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน คู่มอืผู้ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะ     
ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ทีท่ี่ท าการทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการหรอืช่องทาง
อื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2  ส าหรบัผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทจัดการเป็น
อยา่งอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่ริษทัจดัการ
ยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 
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กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืบรคิณฑ์สนธ ิซึ่งลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

• ตวัอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามและเงือ่นไขการลงนาม 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

   หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.2  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื 

วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและ
เอกสารประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี ่

1.   บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2.   ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้หรอื 

3.   วธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนดขึน้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 

วนัเวลาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการขายหน่วยลงทุน ในเวลาท าการของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ระหว่างเวลาเริม่ท าการถึง 15.30 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนั
เริม่ท าการขายหน่วยลงทุนภายใน 30 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทุนรวม 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการก าหนดให้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์
ไทย และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ลงทุน  (ถ้ามี) และวนัท าการที่บรษิัทจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขาย
หน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี 

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัที่เป็นวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

ราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้ โดยมลูค่าการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนแบ่งตามชนิด
หน่วยลงทุนทีก่ าหนด 

การสง่ค าสัง่ซือ้และช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุน 
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1.  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้

2.  ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการ
ก าหนด (ถ้าม)ี พร้อมช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน ไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื โดยช าระดว้ยเงนิสด 
เชค็ ดราฟต ์ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั 

ส าหรบัเชค็หรอืดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากดงัต่อไปนี้ หรอืบญัชอีื่นใดที่
บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พือ่รบัเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุน 

(1)  กรณีซื้อหน่วยลงทุนผา่นธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัช ี
กระแสรายวนั ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ” 

(2) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สัง่จ่ายเพื่อเข้าบัญช ี
กระแสรายวนั ชือ่บญัช ี“บลจ. พรนิซเิพลิ จ ากดั” 

(3) กรณีซื้อหน่วยลงทุนผ่านบรษิัทจดัการและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ไม่ใช่
ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) สัง่
จ่ายเพือ่เขา้บญัชกีระแสรายวนั ชือ่บญัช ี“บลจ.พรนิซเิพลิ เพือ่จองซือ้หน่วยลงทุน” 

(4)  บญัชอีื่นใดที่บรษิทัจดัการเปิดไว้เพื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยบรษิทั
จดัการจะระบุรายละเอยีดไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็น
การแกไ้ขโครงการ 

ทัง้นี้ การช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนทีไ่ม่ใช่การช าระดว้ยเงนิสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถ
เรยีกเก็บเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ หากถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิบรษิัทจัดการจะยกเลิก
รายการสัง่ซือ้นัน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนที่มบีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุน
ทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ส่งโทรสารพร้อมหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั ไปยงับรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืไดร้บัค าสัง่ซื้อและไดร้บัช าระเงนิค่า
ซื้อหน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซื้อเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืจะมอบส าเนาค าสัง่ซื้อใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซื้อทาง
โทรสาร  

6.2.3     เงือ่นไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1     การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิทั
จดัการไดร้บัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อแล้ว สทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลงัจากที่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการ
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สัง่ซื้อหน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให้
ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิด้วยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟตด์งักล่าว ถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิจากธนาคารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขาย
หน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผู้
สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคาร
ผู้เรียกเก็บ ทัง้นี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

6.2.3.2  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่มมีูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 

6.2.3.3  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4     การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และ
บรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มี
ผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ โดยใช้
หลกัการ “สัง่ซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ได้รบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและได้ช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนแล้ว หากในกรณีที่มกีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกนัและมหีน่วยลงทุนไม่
เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่
สัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2  ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซื้อไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัท าการขายที่บรษิทัจดัการท า
รายการ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิที่บรษิัท
จดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแล้วใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขาย
หน่วยลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ 

6.2.4.4  ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีง
ของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ 
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6.2.5  การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่
จดทะเบยีนไวต้่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคนืเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ได้
รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบี้ย ภายใน 15 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้  

วธิกีารจ่ายคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซื้อ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีครอ่มสัง่จ่ายเฉพาะ
ผูส้ ัง่ซือ้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใด
ทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซื้อได ้บรษิทั
จดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาจ่ายคนืเงนิดงักล่าวด้วยวธิกีารที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้
บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยบรษิัทจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท า
การทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซื้อหน่วยลงทุน เพื่ อเพิ่มความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อ
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเตมิวธิกีารซื้อ
หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

2.1 การซื้อหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  

2.2 การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้
วธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝาก
ถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) 
อินเทอร์เน็ต หรอืสื่ออื่นใดที่มลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้การให้บรกิารดงักล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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4.  กรณีผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนแก้ไขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่า
ด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้สัง่ซื้อ
หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้  ผู้สัง่ซื้อหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงส่งค าสัง่ซื้อตัวจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้บรษิัท
จดัการภายใน 3 วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้
ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทางโทรสารของผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวั
จรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผู้
ถอืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบให้บรษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บั
ทางโทรสาร  

5.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มี
การท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.  บรษิัทจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใิน
การขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ  

7. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตามที่
บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยบรษิทัจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าและบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอยีดดงักล่าว
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัด าเนินการที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรือเวป็ไซต์
ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่กรณีทีเ่กดิจากปัจจยัทีค่วบคุมไมไ่ด ้หรอืกรณีจ าเป็นและสมควร บรษิทั
จดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวโดยทนัท ี

7.  การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1 ชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2 รายละเอยีดชอ่งทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

บรษิัทจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกภายใน 30 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

7.3 วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ

7.4 รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ :  ม ี 
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : ไมม่ ี

ชนิดสะสมมลูคา่    : ไมม่ ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั   : ไมม่ ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ไมม่ ี

หลกัเกณฑก์ารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  

1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานสิน้สุดตามช่วงเวลาที่บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีี่
จะจ่ายเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัแิลว้แต่กรณี  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัจิะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

      7.4.1 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีอตัโนมตั ิ 

     7.4.1.1  วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.  บรษิทัจดัการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและมอบหมายให้
บรษิทัจดัการด าเนินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ เกนิปีละ 
12 ครัง้ โดยการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว จะมผีลให้
จ านวนหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลง  

2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ของวนัทีร่บัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ โดยจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนจากรายไดจ้ากการ
ลงทุนสุทธบิวก/หกัก าไรหรอืขาดทุนสุทธทิีเ่กดิขึน้ (ถา้ม)ี โดยการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
อตัโนมตัดิงักล่าวจะไมเ่กนิจ านวนเงนิสดทีก่องทุนทีม่อียู ่ณ ขณะนัน้  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
รายชื่ออยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตาม
สดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืต่อจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด โดยบรษิทัจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีค่ านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัเิป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบัเงนิตามมูลค่าหน่วยลงทุนอนัเนื่องมาจากมูลค่า
หน่วยลงทุนนัน้อาจจะต้องถูกหกัด้วยค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กิดขึน้
จรงิจากการด าเนินงานดงักล่าว เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการจะน าเงนิค่ารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิดงักล่าว เข้าบญัชีเงนิฝากของ   ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์วต้ามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม ภายใน 5 
วนัท าการนบัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการด าเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

3. บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตันิัน้ 

4. บรษิทัจดัการจะใชร้ายชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวโดยจะปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อพกัการโอนหน่วย
ลงทุนส าหรับการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวนัท าการขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ
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7.4.1.2 เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจด าเนินการดงัต่อไปนี้ได ้หากไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการ  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจ่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทุน ใหก้บับุคคลอื่นทีไ่มใ่ช่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกองทุนอื่นทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั
จดัการตามที่ก าหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงความประสงค์ดงักล่าวใน  “หนังสอืแสดง
เจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  เมือ่บรษิทั
จดัการไดด้ าเนินการจ่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเงนิทีไ่ดเ้มื่อเป็นไปตามเกณฑก์ารรบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิตามวธิกีารและบุคคลที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์แล้ว 
บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนในครัง้นัน้ ๆ เรยีบรอ้ย
แล้ว  และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรบัว่าการที่บริษัทจดัการด าเนินการตามความประสงค์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนใน“หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืเอกสาร
อื่นที่บรษิัทจดัการก าหนดดังกล่าว  ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือว่าตนได้รบัเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนในครัง้นัน้ๆ เรยีบรอ้ยแลว้  

และบรษิทัจดัการจะถอืวา่รายละเอยีดตาม “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุน”มผีลให้บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนยื่น “หนังสอืแสดงเจตจ านงการจ่ายเงนิค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน” และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งยกเลิกหรือ
เปลีย่นแปลงต่อบรษิทัจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ 

เอกสารประกอบ “หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ
เอกสารอ่ืนท่ีบริษทัจดัการก าหนด  

กรณีบุคคลที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ให้จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้เป็น
บุคคลธรรมดา  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีบุคคลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หจ้่ายเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหเ้ป็นนิติ
บุคคล  

- ส าเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย/์หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล และหนังสอื 
บรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล 

- ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก (ในกรณีทีข่อใหจ้่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนโดยการน าเงนิเขา้
บญัช)ี  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตจ านงการ
จ่ายเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ซึ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบไวก้บับรษิทัจดัการแลว้ได ้หากเกดิกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่การด าเนินการตาม
หนังสือแสดงเจตจ านงการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าวจะมี
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ผลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอือาจท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย 
หรอืความเสี่ยงในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการฟอกเงนิ หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอื
กองทุน หรอืเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถึงทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี  หรอื
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการให้ความเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนการด าเนินการหรอืไม่ด าเนินการดงักล่าว  และใหถ้อื
ว่าการด าเนินการดงักล่าวได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยแล้ว โดยไม่ถือว่า
บรษิทัจดัการด าเนินการผดิไปจากโครงการแต่อยา่งใด และไม่ถอืเป็นการแกไ้ขรายละเอยีดของ
โครงการ  ทัง้นี้หากไม่มคี าสัง่ห้ามหรอืขอ้หา้มใดๆ บรษิทัจดัการสามารถพจิารณาจ่ายเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนได ้ 

กรณีรบัซือ้คนืปกต ิ 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ : ม ี    

ชนิดจ่ายเงนิปันผล    : ม ี   

ชนิดสะสมมลูคา่    : ม ี    

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั    : ม ี

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม   : ม ี

7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ 

7.4.2.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผา่นบรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทุน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืในวนั
และเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื   

เอกสารประกอบการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะตอ้งน าส่งค าสัง่ขายคนืพรอ้มเอกสารประกอบต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นนิติบคุคล 

• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

• หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

            หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  
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วนัเวลารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ระหว่าง
เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
และวนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน 
(ถ้าม)ี และวนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุน
จากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิทัจดัการจะแจง้วนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใหท้ราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านักงาน
ของบรษิทัจดัการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดย
ประกาศ ณ ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีค่ านวณได ้
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนไมต่ ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

การช าระคา่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจัดการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการไดร้ับการผ่อนผนั
ระยะเวลาการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื้อคนืหน่วยลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะช าระเงนิให้ผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อน
ผนั และหรอื กรณีตามข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุน
เป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคนืดงักล่าวเขา้ฝาก
ในบัญชีเงนิฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืวธิีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความ
ประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทั
จดัการจะจดัส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ หรอืโดยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร 
หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด า เนินการดังกล่าวหรือบรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการให้มีการหกักลบหนี้กนัให้กบัผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีที่ไม่มรีายละเอียดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่
สามารถช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขาย
คนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวดว้ยวธิกีารที่
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บรษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื
เป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เงือ่นไขในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

1.  ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัและไดท้ ารายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคนื ทัง้นี้ ผูส้ ัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่า
หน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมี
จ านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่าผูถ้อื
หน่วยลงทุนประสงค์ทีจ่ะขายคนืหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน    

หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า
ดงักล่าว บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใชใ้นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้        
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่
ขายคนืนัน้ ๆ  

3. ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผู้
ถือหน่วยลงทุนที่สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ บรษิทัจดัการอาจช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว
เป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย์ ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้แต่กรณีบริษทัจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการ
ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใิน
หน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่า
และราคาดงักล่าวตามที่ได้รบัการผ่อนผนั หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็น
ผูด้ าเนินการน าส่งและหรอื กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน
คนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน” และ “การหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  
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บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุนจากหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบ
อื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่
เกีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1.  บรษิทัจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่
ความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืนหน่วย
ลงทุน  เชน่ การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  

1.2 การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ การบรกิาร
ธุรกรรมทีใ่ชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การขายคืนหน่วย
ลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคาร
ทางโทรศพัท ์(Telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั ทัง้นี้ การ
ใหบ้รกิารดงักล่าวจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3 การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้
ท าได ้

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่
สมบูรณ์ และ/หรอืไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรอื
ยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วย
ลงทุนดงักล่าว  

ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงส่งค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดให้
บรษิทัจดัการภายใน 3 วนันับแต่วนัทีม่กีารส่งค าสัง่ขายคืนทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทั
จดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ขายคนืทางโทรสารของผู้สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแล้ว หาก
ขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่า ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
เพื่อความเหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดย
บรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

4.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและ
ไมม่กีารท าธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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5.  บรษิทัจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน”  “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” 
หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการได้สงวนสทิธใินการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีด
โครงการ (ถา้ม)ี  

7.5 ระยะเวลาในการรบัซือ้คนื : ทุกวนัท าการ  

7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซือ้คนื :  

กรณีรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมเ่กนิปีละ 12 ครัง้ 

โดยบรษิทัจดัการจะประกาศช่วงเวลาการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัดิงักล่าวทีเ่วปไซตข์องบรษิทัจดัการ 
เพือ่แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบต่อไป 

กรณีรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนปกติ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งวนัเวลาการรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุนจะเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ 7.4.2 วธิกีาร วนัเวลา และวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนปกต ิ  

7.7. การขายคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมม่ ี

8.   การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1 ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2 รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :   

8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขในหวัขอ้การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

2) ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การจดัการของบรษิทั
จดัการ มายงักองทุนนี้ หรอืระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถขอรบัหนังสอืชี้
ชวน คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน
รวม) ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ในวนัและเวลาท า
การ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่
บรษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืน เมื่อบรษิัทจดัการได้ท า
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รายการสบัเปลี่ยนแล้ว ผูส้ ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะยกเว้นข้อก าหนดเรื่องมูลค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือห น่วย
ลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะตอ้งเปิดบญัชกีองทุนรวมโดย
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การ
เสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น)  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนอื่นภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการ หรอืระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดยีวกนั สามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดย
กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี (ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขอรบัไดท้ีบ่รษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คืนในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมในอนาคต) พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการก าหนด (ถ้ามี) และน าส่งได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิทัจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอยีดที่ระบุไว้ในค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เมื่อบรษิทั
จดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุนไมไ่ด ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้ 

8.2.2 วนัเวลาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง 

1)  ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนมาจากกองทุนอื่นภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัจดัการ
ในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกได ้โดยตอ้งเป็นไปตามวนั เวลาในหวัขอ้การเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก หรอืหวัขอ้การสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอยา่งอื่น 

2)  ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 
ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชย์ไทย และวนั
ท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และวนั
ท าการทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ ส านกังาน
ของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ 
ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  
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บรษิทัจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และ
วนัท าการของประเทศของกองทุนหลกั และวนัท าการของประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน (ถา้ม)ี และ
วนัท าการที่บรษิทัจดัการไม่ได้รบัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั 
(ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าว 
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ 
ส านกังานของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี 

         8.2.3 ราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ที่ค านวณไดภ้ายในวนัท า
การถดัจากวนัท าการทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ที่
สมบูรณ์และบรษิัทจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลีย่น
แลว้ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ที่ค านวณได้
ภายในวนัท าการ ถดัจากวนัท าการที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สบัเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิทัจัดการ
ก าหนด (ถ้าม)ี ที่สมบูรณ์ และได้ท ารายการสบัเปลี่ยนเรยีบรอ้ยแล้ว หกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

เงือ่นไขในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

1. กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วย
ลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  หรือการสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามู ลค่าหรอื
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่า (ถ้าม)ี บรษิัทจดัการจะถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยงักองทุน
ปลายทาง  

ทัง้นี้ หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าดงักล่าว 
บรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื ทีใ่ชใ้นการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายหรอืค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามอตัราและวธิีการที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด  

เงือ่นไขอื่น ๆ  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บรกิารดังกล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของ
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ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน ดงัต่อไปนี้ 

1.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่
ใชว้ธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telebanking) 
อินเทอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทั ้งนี้การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนวธิกีารอื่น ๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอยีดการให้บรกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่ง
ของบรษิัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนที่ใช้ในการรบัซื้อคืน
หน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนื
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ในการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอยีดโครงการ (ถ้าม)ี หรอื ในกรณีที่บรษิัทจดัการ
พจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลี่ยนใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าให้
เกดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิทัจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะไมด่ าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการ
ด าเนินการ  

9.    การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณบีรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัมตพิเิศษให้
ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเป็นหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิสดไดต้ามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ
อื่นนัน้ไปช าระเป็นคา่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการ 

(2) บรษิทัจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ 

(3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได ้

10.  การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

 10.1  บรษิัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มคี าสัง่ขายคนื 
 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้  

(1)  บรษิัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุ
ดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้
อยา่งสมเหตุสมผล หรอื  
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(ข) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกต ิซึง่เหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบรษิทัจดัการกองทุนรวม  

(2) มคี าสัง่ขายคนืก่อนหรอืในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่า  ราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 16.4 และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองข้อมูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั
และรายงานการชดเชยราคา  

10.2 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม 10.1 ให้บรษิัทจดัการปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) เลื่อนก าหนดช าระเงนิค่าขายคนืได้ไม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการที่ผู้ถอืหน่วยลงทุนมคี าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเรื่องดงักล่าวด้วย
วธิกีารใดๆโดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานทีแ่สดงเหตุผลของการเลื่อน 
และหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(1) หรอืการรบัรองขอ้มูลจาก
ผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ 10.1(2) ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการ
อาจมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคนื หากมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องช าระค่าขายคนืแก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนตามล าดบัวนัทีส่่งค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1  บรษิทัจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ได ้ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มเีหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไมข่าย ไมร่บัซือ้คนืหรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค าสัง่ซื้อ 
ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท าการ เวน้แต่
ไดร้บัผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่ อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่ง
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนียัส าคญั  
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(ก) ตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ทีก่องทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซื้อขายไดต้ามปกต ิทัง้นี้ เฉพาะ
ในกรณีทีก่องทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท์ีซ่ื้อขายในตลาดซื้อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกนิกว่ารอ้ยละ 
10 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

(ข) มเีหตุการณ์ทีท่ าให้ไม่สามารถแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรแีละท าใหไ้ม่สามารถโอน
เงนิออกจากประเทศหรอืรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  

(ค) มเีหตุทีท่ าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงนิจากหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ามก าหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทจดัการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์
เหน็ชอบแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่รบัไว้แล้ว หรอืเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทุนรายนัน้ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า
ดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจ
ตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทุนรวมภายใต้
การจดัการอนัเนื่องมาจากการที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของ
เงนิกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการด ารงความ
เพยีงพอของเงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์และการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ทีเ่ป็นหน่วยลงทุน 
และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วนัท าการ  

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรือไม่รับ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ล้วใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรอื (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีาร
ใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไมข่าย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไมร่บัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืการหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้
ส านกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไมข่ายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) (3) และ (5) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบั
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอื
รบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการ
เปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื
หรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด ้  

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอื
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศ
หยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและสถานทีต่ดิต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ชใ้นการซื้อขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงนิของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เงือ่นไขและข้อจ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีู้ถือหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวได้เต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

14. การจ่ายเงินปันผล :   

14.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : 

 1. ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไมจ่่าย 

   2. ชนิดจ่ายเงนิปันผล : จ่าย 

         3. ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมจ่่าย 
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         4. ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : จ่าย 

         5. ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมจ่่าย 

14.2  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานสิ้นสุดตาม
ช่วงเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร จากก าไรสะสม หรอืก าไรสุทธใินงวดบญัชทีี่จะจ่ายเงนิปันผลแลว้แต่
กรณี และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในงวดทีม่กีาร
จ่ายเงนิปันผลนัน้  

2.  การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลจะขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวธิีการที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด และตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิปัน
ผล เพื่อไม่ให้ขดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งที่มกีารแก้ไขหรอืเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิ
ปันผลของกองทุนในอนาคต  

14.3   ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของกองทุน บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิ
ปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผล ทัง้นี้ โดยบรษิทัจดัการ
จะปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ บรษิทัเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อ
การจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้ 
(1)  เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถทราบได้  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั 
(2)  แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่อาจจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทุน ด้วยวธิกีารที่ต่างกนัและขายในช่วง
ระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่
ละครัง้ และจะถือปฏิบตัิเพิม่เติมตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
ก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรษิทัจดัการจะไม่น าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใด นอกจาก
เพือ่ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

15.1  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ทัง้หมด) : รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 
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ชนิดสะสมมลูคา่ : ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุรวม 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ไมเ่กนิรอ้ยละ 5.35 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุน และแบ่งตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

 15.2  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

       ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน 
       อตัโนมตั ิ: 

ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

       ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

       ชนิดสะสมมลูคา่ : ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

       ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

       ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกินร้อยละ 1.61 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.61 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั และ
แบ่งตามสดัส่วนของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

15.2.2 คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

        รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

        ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน 
        อตัโนมตั ิ: 

ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

        ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่เกินร้อยละ 0.11   ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

        ชนิดสะสมมลูคา่ : ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

        ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 
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        ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนที่ค านวณได้เป็นรายวนั 
และแบ่งตามสดัส่วนของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมข้างต้น จะไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้รบัฝากทรพัย์สนิในต่างประเทศทัง้ในรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมรายปี และ ค่าธรรมเนียมการปฎิบตัิงานในธุรกรรมตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
(Transaction Fees) และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานผู้ร ับฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ คา่ใชจ้่ายงานศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ตามทีจ่่ายจรงิ เป็นตน้ 

 15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

         รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

         ชนิดขายคนืหน่วยลงทุน 
         อตัโนมตั ิ: 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

         ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

         ชนิดสะสมมลูคา่ : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

         ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

         ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.75 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนทีค่ านวณไดเ้ป็นรายวนั 
และแบ่งตามสดัส่วนของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธทิีใ่ชใ้นการค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน หมายถงึ มลูคา่ทรพัยส์นิทัง้สิน้หกัดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้สิน้ยกเวน้
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน ณ วนัที่
ค านวณ 

15.2.4  คา่ธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน : ไมม่ ี

15.2.5  คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย : ไมม่ ี

15.2.6  คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่น 

ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.88 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
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1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทุนรวม และ
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

2. คา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตามทีจ่่ายจรงิ 

3. ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถงึค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนา
เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการลงนามในสญัญาต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื่น ๆ ทัง้นี้  ค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเรยีกเก็บจาก
กองทุนตามจ านวนทีจ่่ายจรงิ 

4.  คา่ใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิเชน่ 

4.1   ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อ
ขายหลักทรพัย์หรือตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรพัย ์
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย์ เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใชจ้่ายในการโอนและรบัโอนหลักทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิ
จากการซื้อขายหลกัทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บรกิารของสถาบัน
การเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

4.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าส่งค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม เอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุน ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบ
ยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถือหน่วยลงทุน แบบฟอร์ม รายงาน 
หรอืเอกสารอื่นใดทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์ในการซื้อขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการ
จดัท าและผลติเอกสารดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน และค่าใช้จ่ายในการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน  

4.4  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการแก้ไขเพิม่เติมรายละเอยีดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมต ิ
สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์ 

4.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าส่งเอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนังสอื 
ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกี่ยวกบัขอ้มูลการ
จดัการกองทุนรวม เพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน  

4.6  ค่าใชจ้่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

4.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  
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4.8  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการช าระหนี้ด้วยทรพัย์สนิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัย์สนิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิติกรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา คา่ภาษอีากร ประกนัภยั  

4.9  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอกอื่น ๆ 
เพือ่ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามสัญญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  

4.11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้สินของ
กองทุน  

5.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์คา่เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน ตามทีจ่่ายจรงิ  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
ช าระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใชจ้่ายในการวางทรพัย ์
คา่ใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

8.  คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องรอ้งบรษิทัจดัการให้
ปฏิบตัิหน้าที่หรอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามทีจ่่ายจรงิ 

9.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนังสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน 
ตามทีจ่่ายจรงิ 

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสาร
ขอ้มลูตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดั
ประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิ 

11.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 

12.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆที่เกดิจากการกู้ยืมเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื้อ
คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว ตามทีจ่่าย
จรงิ 

13.  ค่าใชจ้่ายในการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้อคนื เพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีจ่่ายจรงิ 
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14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจดัการกองทุน หรอืตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. อนุญาตตามทีจ่่ายจรงิ 

15.3  คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา 
ขายหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
ขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ :  ไม่เกนิรอ้ยละ 2.14  ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา 
ขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.88 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา  
ขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.88 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา 
ขายหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนจะไม่เกดิรายการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนซ ้าซ้อนจาก
การขายหน่วยลงทุนที่เรยีกเก็บโดยกองทุนหลกั เนื่องจากกองทุนรวมหลกัจะยกเวน้ค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่กองทุน 

15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

                       รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ:  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล :  ไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ :      ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั :  ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม :      ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.81 ของมลูคา่หน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ม ี 

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
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ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไม่ เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ เกินร้อยละ 1.88 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ เกินร้อยละ 1.88 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคาขายหน่วยลงทุน 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา 

ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่ เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดจ่ายเงนิปันผล : ไม่ เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดสะสมมลูคา่ : ไม่ เกินร้อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั : ไม่ เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม : ไม่ เกินร้อยละ 0.81 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ใช้
ค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ 

บรษิทัจดัการจะหกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูคา่หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการจะต้องช าระใหก้บักองทุนปลายทาง (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดต้นทาง) หรอื 
หกัคา่ธรรมเนียมจากคา่ซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดปลายทาง) 

15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

 รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  

15.3.6 คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา : ไมม่ ี
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15.3.7  คา่ธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

1.  คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิคา่ซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2.  บรษิทัจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จากผูล้งทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ในกรณีทีผู่ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการ ใด ๆ 
ให้เป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรือนายทะเบยีน 
หรอืให้ด าเนินการที่พสิูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน 
เช่น ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มลูทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรับรอง
การโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิคา่ธรรมเนียม
จากผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ตามทีจ่่ายจรงิหรอืตามอตัราทีบ่รษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีน
หน่วยลงทุนก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

3. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้
ลงทุน ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน ตามชอ่งทางการ
ซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ในหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัท
จดัการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ณ ที่ท าการของบรษิัทจดัการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซด์ของบรษิัท
จดัการ  

15.4 วธิกีารค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  

1. การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ 
หรอืภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้ 

2. การค านวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะค านวณเป็นรายวนัและเรยีกเกบ็จากกองทุนเป็นรายเดอืน ภายใน 10 วนัท าการถดัจากวนั
สิน้เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

3.  ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามทีจ่่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลีย่เท่ากนัทุกวนั
ตามระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4. ในกรณีทีมู่ลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 
ล้านบาท  หากต่อมากองทุนรวมมีมูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
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4.1 ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ตอ้งเป็นอตัรารอ้ยละที่ไม่สงูกว่าอตัรารอ้ยละของค่าธรรมเนียมเดมิทีบ่รษิทั
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตามมูลค่าที่
ตราไวข้องหน่วยลงทุน  

4.2 ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ใหบ้รษิทัจดัการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้า่เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  

มลูคา่ของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สินหรือมูลค่ า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

   15.5.  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน
และกองทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ โดย
บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  
1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้น

โครงการและไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ ให้บรษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุน
ทราบอย่างทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ทัง้นี้ 
การเปิดเผยข้อมูลต้องกระท าโดยวธิีการที่เหมาะสมอนัท าให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รบัทราบข้อมูล
ดงักล่าว เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซื้อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี เป็นตน้  
การลดคา่ธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่ส านักงานใหค้วามเหน็ชอบการ
แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่งดงักล่าวเมือ่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่งแลว้  

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามที่
ระบุไวใ้นโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องค านึงถงึความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกตทิางธุรกจิ
และประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถงึ
ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอยา่งน้อยตอ้งจดัใหม้ี
การเผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  
2.1 ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียม

หรอืคา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่าย
เพิม่ขึน้  

   2.2 ในกรณีที่การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นเกนิกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียม
หรอืค่าใช้จ่ายเดมิตามที่ระบุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการแล้วว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมสามารถ
กระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี้ ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วนัที่บรษิทัจดัการกองทุนรวม
ประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการตาม
หลกัเกณฑด์งันี้  
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(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้ไม่เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัรา
ขัน้สงูดงักล่าว ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว  

(ข) ในกรณีที่การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัรา
ขัน้สงูดงักล่าว บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มใิห้น ามาใช้กบักรณีที่บรษิัทจดัการกองทุนรวมได้รบัมติ
พเิศษ”  

ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงตามขอ้ 1 และขอ้ 2 (2.2) ใหบ้รษิทัจดัการแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายดงักล่าว 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1 วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

16.2 เงือ่นไขพเิศษ :  

1.  บรษิทัจดัการจะค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด  

1.1 มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  

1.2 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ 

1.3 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล  

1.4 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ 

1.5 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั 

1.6 มลูคา่หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามชนิด ดงันัน้ มูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่า     
ไมเ่ท่ากนั  

มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะเท่ากบัมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 
ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนจะถือเป็นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปันส่วนตาม
สดัส่วนมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

บรษิทัจดัการจะใชร้าคาหน่วยลงทุนในต่างประเทศ ณ สิน้วนัท าการ ในการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

อนึ่ง ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นเงนิบาท บรษิทัจดัการจะใช้อตัรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg ณ วนัท าการค านวณมูลค่า
ทรพัย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ที่เวลาประมาณ 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธเิป็นเงนิบาท  

ทัง้นี้ หากขอ้มูลดงักล่าวไม่ปรากฏอยู่ในระบบขา้งตน้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใิชอ้ตัราแลกเปลีย่นที่
อ้างองิจากแหล่งอื่น ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น อตัราแลกเปลี่ยนจาก APEX 
หรอื Reuter ณ วนัท าการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทีเ่วลาประมาณ 16.00 น. 
หรอืระบบอื่นใดที่มกีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอ้างองิได้ เป็นต้น เป็นเกณฑ์ในการค านวณมูลค่า
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ทรพัย์สนิสุทธิเป็นเงนิบาท โดยอตัราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจะต้องเป็นไปตามที่ประกาศสมาคม หรอื
ประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

วธิกีารค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ 

กองทุนมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ท าให้การปันส่วนมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิต้องมกีารแบ่งการค านวณ
มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธติามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

การค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนนัน้ จะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธโิดยรวมของกองทุน และ
ปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลีย่ตามสดัส่วนของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้า
ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนัแรกของการค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูค่าหน่วย
ลงทุนทีข่ายไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

หลงัจากนัน้ ปรบัปรุงรายการที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะกบัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วย
ลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน รายการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิและรายการเงนิปันผลที่
จ่ายให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นต้น) และค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิลงัหกัค่าธรรมเนียม
และมลูคา่หน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค านวณ จะต้องมมีูลค่าไม่ต ่ากว่าศูนย์ การปัน
ส่วนรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ  

ตวัอยา่งการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ 

ตวัอยา่งที ่1 การค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธวินัแรก  

มูลค่าทรพัย์สนิที่จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมด 300,000 บาท มูลค่าที่ตราไวต้่อหน่วย 10 บาท แบ่งเป็น 1.
ชนิดสะสมมูลค่า 300,000 บาท 2.ชนิดจ่ายปันผล (ยังไม่เปิดบริการ) 3.ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตั ิ(ยงัไม่เปิดบรกิาร) 4.ชนิดผูล้งทุนสถาบนั (ยงัไม่เปิดบรกิาร) 5.ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม (ยงัไม่เปิด
บรกิาร) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บาท และมยีอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า 
500,000 บาท และมยีอดขายคนืหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูคา่ 10,000 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดจ่ายปันผล 

(ยงัไมเ่ปิด
บรกิาร) 

ชนิดขายคนืหน่วย
ลงทุนอตัโนมตั ิ

(ยงัไมเ่ปิดบรกิาร) 

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

(ยงัไมเ่ปิด
บรกิาร) 

ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

(ยงัไมเ่ปิด
บรกิาร) 

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธทิีจ่ าหน่ายได ้
หลงัหกัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้ม)ี 

          
300,000.00  

          
300,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 15,000 บาท 
วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัย์สนิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 300,000 / 300,000 x 15,000 

            
15,000.00  

            
15,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-    

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหกัค่าใชจ้า่ยของกองทุน    315,000.00    315,000.00                -                  -                -                   -    
รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%            (9.23)           (9.23)            -            -                 -            -   
- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%    (0.28)       (0.28)                -           -                -              -    
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%         (0.92)         (0.92)                -            -           -           -    
มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)     314,989.57  314,989.57              -                    -                -                   -    

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

วนัต่อมา ท าการเพิม่-ลดหน่วยจากการซือ้หน่วยลงทุน และขายคนืหน่วยลงทุน ของวนัท าการก่อนหน้า (จากรายการซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า 500,000 บาท และ ขายคนืหน่วย
ลงทุนชนิดสะสมมลูค่า 10,000 บาท) และสมมตมิผีลประโยชน์ในวนัถดัมา 40,000 บาท 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัก่อนหน้า      314,989.57      314,989.57                   -                        -                    -                     -    
ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหน้า             
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- รายการซือ้หน่วยลงทุน  500,000.00    500,000.00                 -                     -                -             -     

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

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน   804,989.57    804,989.57                  -                    -                   -              -    
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 40,000 บาท 
วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 804,989.57 / 804,989.57 x 40,000 

      40,000.00              
40,000.00  

                            
-    

                            
-    

                            
-    

                            
-     

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัค่าใชจ้า่ยของกองทุน  844,989.57   844,989.57                  -                    -                  -                 -     

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)            

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

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

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

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)  844,961.58      844,961.58                   -                      -                    -                   -     

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

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

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

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

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)         11.0210       11.0210                 -                 -                   -               -     

ตวัอย่างที่ 2 เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิชนิดผูล้งทุน
สถาบนั และชนิดผูล้งทุนกลุ่ม ในวนัก่อนหน้า 
โดยมรีายการ ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 40,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล 
จ านวน 500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ จ านวน 600,000 บาท ซื้อ
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน จ านวน 1,000,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม จ านวน 
1,200,000 บาท และสมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 200,000 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนื

หน่วยลงทนุ
อตัโนมตั ิ

ชนิดผูล้งทุน
สถาบนั 

ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัก่อนหน้า    844,961.58     844,961.58                  -                       -                     -                     -    
ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหน้า             
- รายการซือ้หน่วยลงทุน 3,300,000.00                  -    500,000.00    600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน   (40,000.00)  (40,000.00)                -                     -                     -                    -    
มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน   4,104,961.58     804,961.58  500,000.00    600,000.00  1,000,000.00  1,200,000.00  
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 200,000 บาท 
วธิคิดิการปันสว่นมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 804,961.58 / 4,104,961.58  x 200,000 
- ชนิดจา่ยปันผล   = 500,000 / 4,104,961.58 x 200,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 600,000 / 4,104,961.58 
x 200,000 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั = 1,000,000 / 4,104,961.58 x 200,000 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม = 1,200,000 / 4,104,961.58 x 200,000 

          
200,000.00  

            
39,218.96  

            
24,360.76  

            
29,232.92  

            
48,721.53  

            
58,465.83  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัค่าใชจ้า่ยของกองทุน  4,304,961.58     844,180.54    524,360.76      629,232.92   1,048,721.53    1,258,465.83  

รายการคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%         (126.20)      (24.75)      (15.37)         (18.45)       (30.74)          (36.89) 
- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%            (3.78)        (0.74)         (0.46)        (0.55)          (0.92)            (1.11) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%           (12.61)           (2.47)    (1.54)            (1.84)           (3.07)         (3.69) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) 4,304,818.99      844,152.58    524,343.39   629,212.08   1,048,686.80    1,258,424.14  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)   76,667.9910    76,667.9910       -               -           -                   -    
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้ 299,425.6471                -     45,367.5223    54,441.0267    90,735.0446   108,882.0535  
- หน่วยลงทนุลดลง   (3,629.4347) (3,629.4347)               -                   -             -                    -    

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 372,464.2034   73,038.5563   45,367.5223     54,441.0267    90,735.0446  108,882.0535  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)        11.5576        11.5576        11.5576      11.5576      11.5576      11.5576  
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ตวัอยา่งที ่3 
มรีายการ ซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จ านวน 120,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล จ านวน 
500,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิจ านวน 100,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุนชนิด
ผูล้งทุนสถาบนั จ านวน 500,000 บาท ขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท และสมมตมิี
ผลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้จ านวน 150,000 บาท 
สมมตมิกีารจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และ มรีบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท 

 
กองทุนรวม ชนิดสะสม

มลูค่า 
ชนิดจ่ายปันผล ชนิดขายคนื

หน่วยลงทนุ
อตัโนมตั ิ

ชนิดผูล้งทุนสถาบนั ชนิดผูล้งทุน
กลุ่ม 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัก่อนหน้า  4,304,818.99    844,152.58    524,343.39     629,212.08   1,048,686.80   1,258,424.14  
ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหน้า             
- รายการซือ้หน่วยลงทุน 1,220,000.00   120,000.00  500,000.00    100,000.00    500,000.00    
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน (200,000.00)         (200,000.00) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  5,324,818.99   964,152.58  1,024,343.39     729,212.08  1,548,686.80   1,058,424.14  
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 150,000 บาท 
วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 964,152.58 / 5,324,818.99 x 150,000 
- ชนิดจ่ายปันผล   = 1,024,343.39 / 5,324,818.99 x 150,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 729,212.08 / 5,324,818.99  x 
150,000 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั = 1,548,686.80 / 5,324,818.99 x 150,000 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม = 1,058,424.14 / 5,324,818.99 x 150,000 

          
150,000.00  

            
27,160.15  

            
28,855.73  

            
20,541.88  

            
43,626.46  

            
29,815.78  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัค่าใชจ้า่ยของกองทุน  5,474,818.99     991,312.73  1,053,199.12     749,753.96     1,592,313.26   1,088,239.92  
จ่ายเงนิปันผล 0.15 บาทตอ่หน่วย             
- ชนิดจ่ายปันผล = 88,628.7247 x 0.15     (13,294.31)      (13,294.31)       
มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัค่าใชจ้า่ยของกองทุน   5,461,524.68     991,312.73  1,039,904.81     749,753.96    1,592,313.26   1,088,239.92  
รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%   (160.10)   (29.06)       (30.48)          (21.98)       (46.68)          (31.90) 
- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%          (4.80)      (0.87)         (0.91)            (0.66)            (1.40)           (0.96) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%          (16.02)          (2.91)        (3.05)          (2.20)         (4.67)       (3.19) 
มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)  5,461,343.76    991,279.89  1,039,870.37     749,729.12  1,592,260.51  1,088,203.87  
จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  372,464.2034  73,038.5563   45,367.5223   54,441.0267   90,735.0446  108,882.0535  
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้  105,557.3339  10,382.6886   43,261.2024    8,652.2405   43,261.2024                  -    
- หน่วยลงทนุลดลง (17,304.6307)               -                   -                   -                     -    (17,304.6307) 
จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 460,716.9066  83,421.2449  88,628.7247   63,093.2672   133,996.2470    91,577.4228  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)          11.8540         11.8828          11.7328          11.8828        11.8828          11.8828  

วนัต่อมา ท ารายการรบัคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิหน่วยละ 0.15 บาท ของวนัก่อนหน้า และ สมมตมิผีลประโยชน์เกดิขึน้วนันี้ 166,000 บาท 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัก่อนหน้า   5,461,343.76   991,279.89  1,039,870.37     749,729.12       1,592,260.51  1,088,203.87  

ปรบัปรุงเพิม่-ลดมลูค่าหน่วยลงทนุของวนัท าการก่อนหน้า             
- รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 63,093.2672 x 0.15      (9,463.99)               -               -        (9,463.99)                   -               -    
- รายการซือ้หน่วยลงทุน                  -                   -                  -                  -                      -                 -    
- รายการขายคนืหน่วยลงทุน               -           -                  -               -                    -                   -    

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิก่อนหกัค่าใช้จ่ายของกองทุน  5,451,879.77    991,279.89  1,039,870.37    740,265.13       1,592,260.51  1,088,203.87  
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ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ จ านวน 166,000 บาท 
วธิคิดิการปันสว่นมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิ
- ชนิดสะสมมลูค่า = 991,279.89 /  5,451,879.77 x 166,000 
- ชนิดจ่ายปันผล = 1,039,870.37 /  5,451,879.77 x 166,000 
- ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ= 740,265.13 /  5,451,879.77 x 
166,000 
- ชนิดผูล้งทุนสถาบนั = 1,592,260.51 /  5,451,879.77 x 166,000 
- ชนิดผูล้งทุนกลุ่ม = 1,088,203.87 /  5,451,879.77 x 166,000 

          
166,000.00  

            
30,182.70  

            
31,662.20  

            
22,539.75  

            
48,481.49  

            
33,133.86  

มลูค่าทรพัยส์นิสุทธกิอ่นหกัค่าใชจ้า่ยของกองทุน   5,617,879.77  1,021,462.59  1,071,532.57   762,804.88    1,640,742.00     1,121,337.73  

รายการค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมต่อวนั (/365)           
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ (+VAT) = 1.07%         (164.68)        (29.94)         (31.41)         (22.36)            (48.10)         (32.87) 
- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (+VAT) = 0.0321%           (4.94)     (0.90)       (0.94)          (0.67)              (1.44)          (0.99) 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน (+VAT) = 0.107%           (16.47)         (2.99)         (3.14)          (2.24)              (4.81)          (3.29) 

มูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV)   5,617,693.68  1,021,428.76  1,071,497.08    762,779.61   1,640,687.65  1,121,300.58  

จ านวนหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้า (หน่วย)  460,716.9066   83,421.2449   88,628.7247  63,093.2672    133,996.2470    91,577.4228  
- หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้            -    -    -    -    -    -    
- หน่วยลงทนุลดลง     (796.4444)                -    -     (796.4444) -    -    

จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (หน่วย) 459,920.4622  83,421.2449  88,628.7247  62,296.8228     133,996.2470    91,577.4228  

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)          12.2144        12.2442        12.0897         12.2442             12.2442         12.2442  

หมายเหตุ : การค านวณในตารางขา้งต้นเป็นเพยีงตวัอย่างเพื่อประกอบการอธบิายเท่านัน้ ทัง้นี้ ยงัไม่รวม
คา่ธรรมเนียมการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน หรอืคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงการด าเนินการดงักล่าว บรษิทัจดัการจะต้องขอความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้ 

2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและ
ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมูลค่าทรพัยส์นิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ ภายในวนัท าการถดัไป เวน้แต่
กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่  2 วนัขึ้นไป บรษิัทจดัการจะค านวณมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวนัท าการโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี้  ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายในวนัท าการถดัไป โดยในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์น
การค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนเวน้แต่กรณีกองทุนหลกัมวีนัหยุด
ท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อ
คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดร้บั
ขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป เว้นแต่
กรณีกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการต่อเนื่องกันตัง้แต่ 2 วนัขึ้นไป บรษิัทจดัการจะประกาศมูลค่า
ทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท า
การซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการค านวณ
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มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาวนัท าการขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน 

(2.4) ในกรณีทีป่ระกาศตาม (2.3) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึ้นโดยสมา
คา (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ยอมรบั บรษิัทจดัการจะ
ประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการถดัไปก็ได้เว้นแต่กรณีที่
กองทุนหลกัมวีนัหยุดท าการต่อเนื่องกนัตัง้แต่ 2 วนัขึน้ไป บรษิทัจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์นิ
สุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนล่าสุดโดยไม่ชกัชา้ ทัง้นี้ ภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการค านวณมูลค่า
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัย์สนิสุทธหิารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
เมือ่สิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้  

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2)  ด าเนินการด้วยวธิกีารใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 

(3)  จดัให้มขี้อมูลดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนใชซ้ื้อขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนเพื่อ  
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อให้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ  

ทัง้นี้ ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ
ได้ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้มูล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพ์รายวนั หรอืติดประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในชอ่งทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม 
และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้้ถอืหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้  

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัด
เศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธ ีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล ส าหรบัมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษ
ทศนิยมต าแหน่งที ่4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในการค านวณราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
จะตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดั
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามทีค่ านวณได้
ใน (3.2)  
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(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วธิกีารปัดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้  

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

เงือ่นไขพเิศษ:  

บรษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 16.2 เมือ่มเีหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

1. เมื่อบรษิทัจดัการไม่ขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตามกรณีทีร่ะบุไวใ้นโครงการ หรอืตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. หรอืเป็นวนัหยุดท าการซื้อขาย
ของกองทุน และ/หรอืกองทุนหลกั และ/หรอืตวัแทนขายของกองทุนหลกั โดยให้ไดร้บัยกเวน้เฉพาะ
ชว่งระยะเวลาดงักล่าว  

2. เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดัการตอ้งเลกิกองทุน โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุดงักล่าว 

16.3   แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นทีเ่หมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพมิพร์ายวนั หรอืติดประกาศ
ทีบ่รษิทัจดัการและจะประกาศในชอ่งทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไมช่กัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลี่ยนแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และ
ถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจ้งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

16.4  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่ งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่
ถูกตอ้ง บรษิทัจดัการจะจดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนั
ท าการนับแต่วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการ
ของบรษิทัจดัการเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมี
รายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทัง้นี้  เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้
สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง  

ในกรณีทีเ่หตุของความผดิพลาดซึ่งท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ่งมผีลต่อเนื่องต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบี้ยผดิพลาด เป็นต้น บรษิัทจดัการจะ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งดว้ย  
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2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคดิ
เป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บรษิัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ยอ้นหลงันับแต่วนัทีพ่บราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถงึวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

(1) จดัท ารายงานการแก้ไขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน
วนัท าการถดัจากวนัทีค่ านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลใน
รายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิทัจัดการส่งรายงานให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ 
รายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง  

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค)  สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 

(ง)  การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

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

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนทีถุ่กตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดอืน ปีที่มกีารแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืให้ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ไดซ้ื้อ
หรอืขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม 
(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงาน
ดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้ม
ทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาทีจ่ดัท าตาม (1) ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง
มสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้บรษิทัจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารที่ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการที่ราคา
หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้  

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (Understate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  
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(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจัดการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัย์ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วย
ลงทุนเหลอือยู่ บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน  

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (Overstate) บรษิทัจดัการจะ
ปฏบิตัดิงันี้  

(ก)  กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุน
เป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุน  

(ข)  กรณีที่เป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนื
หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมมีูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคา
หน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไมม่หีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อย
กว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะตอ้งลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของ
บรษิทัจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุ
ดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีลูคา่ไมถ่งึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
มกีารจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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บรษิัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผูซ้ื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิทัจดัการจะรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสอืพมิพ ์คา่ออกเชค็ คา่ใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุมได ้ 

17   ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1 ชือ่บรษิทัจดัการ :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2 ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

17.3 ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

17.4 ชือ่ของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไมม่ ี

17.5 ทีป่รกึษา :  

ไมม่ ี

17.6 ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นางสาว ซูซาน  เอีย่มวณิชชา 

ชือ่ : นาย สชุาต ิ พานิชยเ์จรญิ 

ชือ่ : นางสาว ชืน่ตา ชมเมนิ 

ชือ่ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา 

ชือ่ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์

รายละเอยีดเพิม่เตมิ: บรษิทั เอส พอีอดทิ จ ากดั 

อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอรช์ัน่ ชัน้ 18A เลขท ี503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10400  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการ 

จะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1 วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ี: วนัที ่ 30 เมษายน 

18.2 วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่30 เมษายน 2558 

18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
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วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: ไม่เกิน 1 ปีนับจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการ
จะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปีนบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม โดยบรษิทั
จดัการจะแจง้ใหท้ราบในหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน 

19. การขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ :  

19.1  การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่า
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่ห้
ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายใหถ้อืวา่มตนิัน้เสยีไป  
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแกไ้ขเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนีัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติ
โดยเสยีงข้างมากหรอืมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง 
หรอืไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มตแิละมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมต ิผูถ้อืหน่วยลงทุน
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผู้

ถอืหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(2)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

(3)  ในกรณีทีเ่ป็นการขอมติทีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้ว
ทัง้หมด บรษิทัจดัการจะไมน่ับคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดนัน้  
ในการด าเนินการและบรหิารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามทีร่ะบุไว้
ในโครงการจดัการกองทุนและหนังสอืชี้ชวน เวน้แต่กรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงาน สมาคม และ/
หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นตน้ ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิ 
ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บรษิัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไป
ตามนัน้ โดยถอืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้  

19.2 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  
1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ

พเิศษมจี านวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมที่มกีารแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมื่อค านวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิดมี
จ านวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐาน
เกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รบัรองผลการนับ
มตนิัน้  

2. ในกรณีทีก่ารแก้ไขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธิจีดัการไดก้ระท าตามมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ซึง่จะด าเนินการโดยการจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืส่งหนงัสอืขอมตขิองผูห้น่วยลงทุนกไ็ด ้ 
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3. ให้บรษิัทจดัการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวิธีจดัการให้ส านักงานทราบ
รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคนและเผยแพร่ในลกัษณะที่ผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ 
ทัง้นี้ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีม่มีตใิหแ้กไ้ข  

4. การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจดัการตามกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิัทจดัการต้องได้รบัมตเิสยีงขา้ง
มาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี้ ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษจากผูถ้อืหน่วยลงทุน  
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าให้ผลตอบแทนและความ  

เสีย่งของกองทุนรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัส าคญั  
(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น   
(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่ง และระดบัความเสีย่ง

ของการลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั  
(4) การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  
(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื

คา่ใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล้่าสดุในโครงการ  
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกนั ผูป้ระกนั สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของผูป้ระกนั หรอื

การแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใดๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีประโยชน์  
5. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี้ บรษิัทจดัการกองทุนรวมอาจขอให้ส านักงานให้ความ

เหน็ชอบแทนการขอมตผิุถ้อืหน่วยลงทุนได ้ทัง้นี้ส านักงานอาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมปฏบิตัิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเหน็ชอบ โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าว
ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญั หรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง  
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมลงทุนหรอือตัราส่วนการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบั

นโยบายการลงทนุ  
(4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรอื

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

6. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อส านักงานในเรื่องดงัต่อไปนี้ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุน
รวมยื่นค าขอ  พร้อมทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มอืส าหรบัประชาชน
ผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
ในเรือ่งดงักล่าว เมื่อส านักงานไดร้บัค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลกัฐานประกอบค าขอถูกตอ้งครบถว้นตาม
คูม่อืส าหรบัประชาชนแลว้ 

 (1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ในกรณีดงันี้  
(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุน  
(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขา ยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนื  
(ง) การเพิม่ความถีข่องการส่งค าสัง่ซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละชว่งเวลา ซึง่ไมก่ระทบต่อสถานะการ

ลงทุนของกองทุนรวมอยา่งมนียัส าคญั  
(จ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดใหข้ายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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(2) การแก้ไขเพิม่เติมที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านวจแหง่กฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดของบุคคลใหถู้กตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ เมือ่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.  

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิดให้เป็นไปตามประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต.  

19.3 หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
19.3.1 ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจใชว้ธิดีงัต่อไปนี้  

1) การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื  
2) การสง่หนงัสอืเพือ่ขอมตไิปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุน  

19.3.2 วนัและเวลาในการด าเนินการรวมถงึวนัปิดสมุดทะเบยีนผุ้ถอืหน่วยลงทุนเพื่อขอมตจิะเป็นไปตามวนัที่
บรษิทัจดัการจะก าหนดขึน้โดยไมช่กัชา้  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการใช้วธิกีารในการด าเนินการตามความเหมาะสม หรอืวธิกีารอื่นใดทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับ
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดในบางกรณี เช่น กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หาก
บรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่า
มตนิัน้เสยีไป ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพื่อแก้ไขขอ้ผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยส าคญั ต้องไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้ เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมี
การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย  
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบัผลกระทบต่อผูถ้ือ

หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ให้ไดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบัมติผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  

(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนชนิด
ทีไ่ดร้บัผลกระทบเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้  

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธดิ าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนตามเหมาะสม โดยถอืวา่ไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เมือ่ด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแลว้ บรษิทัจดัการ
จะแจง้การด าเนินการดงักล่าว โดยตดิประกาศทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัจดทะเบยีนเพิม่
จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน 
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หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 20. ข้อก าหนดอ่ืนๆ :  

1.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิทัจดัการอาจกู้ยมื
เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต้่อเมือ่  

(1)  คูส่ญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั  

(2)  ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยูใ่นชว่งเวลาอนัสัน้  

(3)  อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวตอ้งอยูใ่นอตัราที่เหมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว  

(4)  การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งใชร้ปูแบบสญัญาทีเ่ป็นมาตรฐานตามทีส่ านกังาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซื้อขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิัทจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.  การควบรวมกองทนุ 

การควบรวมกองทุนรวมต้องเป็นการควบกองทุนรวมหรอืการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจดัการของ
บรษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกัน โดยบรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องพจิารณาถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูถ้อื
หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมดว้ยความเป็นธรรม  

กองทุนรวมตัง้แต่ 2 กองทุนรวมขึ้นไปจะด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนรวมได้ต่อเมื่อได้รบัมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนั ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

  1 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทุน (risk spectrum) เดยีวกนั บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

  2 กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดบัความเสีย่งของ
การลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกนั บรษิัทจดัการกองทุนรวมต้องได้รบัมติพเิศษของโครงการแต่ละ
กองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  

การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บรษิัทจดัการก าหนดรายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมที่รบัโอน (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้ขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทุนเพือ่เลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไมว่่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบักองทุน
เปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด ใหบ้รษิทัจดัการขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และหากไดร้บัมตโิดย
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถอืว่าไดร้บัมตขิองผูถ้ือหน่วย
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ลงทุนในการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแลว้ ทัง้นี้โดยไดร้บัยกเวน้ไม่
ตอ้งปฏบิตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ว่าดว้ยการก าหนด
วธิปีฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพือ่แกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนั
ประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตลิ่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสุดท้ายของการรบั
หนังสอืแจง้มตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูลทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกบัการควบรวม
กองทุนอยา่งน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมตดิงักลา่ว  

 (1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนทีเ่ป็นปัจจุบนัก่อนการขอมตคิวบรวมกองทุน ซึ่ง
จะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินอื่นโดยระบุประเภท ชื่อ จ านวน อัตรา
ผลตอบแทน (ถา้ม)ี มูลค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัยต์ามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิ
เฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันท าการสุดท้ายของสปัดาห์ล่าสุด 
และผลการด าเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม  

 (2) สรุปประเด็นเปรยีบเทียบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมรีายละเอียดเกี่ยวกบัประเภทและ
วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ือ้หรอืผู้
ถอืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอยา่งน้อย  

 (3) ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

 (4) สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

 (5) รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของกองทุน
รวมใหมห่รอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

 (6) การด าเนินการเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล (ถ้าม)ี ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงนิปัน
ผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

 (7) ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เชน่ คา่ใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

 (8) ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมม่ลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ 

  3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่ไดแ้สดงเจตนาภายในก าหนดเวลาใหส้ทิธใินการออกจากกองทุนรวมก่อนวนัที่
การควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายใหบ้รษิทั
จดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บั
โอนได ้ 

4. ในช่วงระยะเวลานับแต่วนัส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไว้แล้ว หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการ และจดัให้มกีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละสปัดาห์ของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการของ
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บรษิัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
รายละเอียดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอียดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 

4.  ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิัทจดัการ บรษิัทจัดการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิ
กึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่บรษิทัจดัการรู้
หรอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควรบรษิัท
จดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการรายใหม่จะค านึงถงึ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบรษิัทจัดการ บรษิัท
จดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป  

5. การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  
กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน
รวม บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตาม
จ านวนทีถ่อือยู่ 

6.   ธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated Transaction) 
บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

7. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 
1. บรษิทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนจากบุคคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร  
    ของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศ  
    ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต รวมทัง้ “หลกัปฏบิตัใินการรบั 
    ผลตอบแทนทีเ่กดิจากการซื้อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิจากนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัสมาชกิศนูย์ 
    ซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พือ่กองทุน (Soft Dollar)” ทีบ่รษิทัจดัการก าหนดไว ้ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะจดัสรรการรบั 
    ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุน 
    ดว้ย  
2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพือ่กองทุนตาม (1) บรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั 
    การรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีทีเ่ป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้น 
    รายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย  

8.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
ต่างๆ บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่ จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแก้ไขวธิกีารจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล 
หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน เช่น หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน  (Confirmation Note) หรือ 
รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นต้น โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มูล หรอืรายงาน
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ต่างๆ ที เกี่ยวขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิัทจดัการอาจพจิารณาจดัส่งเอกสาร ขอ้มูล หรอื
รายงานต่างๆ ท ีเกีย่วขอ้งกบักองทุนผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ จดัส่งขอ้มลูผา่นระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต
ของบรษิทัจดัการ หรอืการจดัส่งขอ้มูลผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรอืจดัส่งขอ้มูลให้ในรูปแบบ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบัข้อมูล เกี่ยวกับกองทุน
ครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนท ีไดร้บัผ่านทาง 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรอืวธิกีารอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสอืรบัรองสิทธใินหน่วยลงทุน
ตามปกตไิด ้

  9. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพือ่ประโยชน์กบั 

1 พลเมอืงสหรฐัอเมรกิาหรอืผูม้ถีิน่ฐานอยู่ในหระเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรอืที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสอืเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืผู้ถือ 
Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา 

2 นิติบุคคล รวมถึงบรษิัทหรอืห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

3 หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4 ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรอืรบัข้อมูล หรอืส่งค าสัง่เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนของบรษิัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงนิ
เกีย่วกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมรกิา  ทัง้นี้ รวมถงึ ผู้ลงทุนทีใ่ชต้วัแทนหรอืผูจ้ดัการที่ตัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

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

11. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ไม่มภีูมลิ าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ  
 อา้งองิทีอ่ยูข่องบรษิทัจดัการกองทุนรวมเป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรพัยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรพัย ์

    12. ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษตี่างประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง  
 ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให ้ 
 สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI)   
 รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึ่งรวมถงึบุคคล  
 ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน  
 สหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงั  
 ด าเนินการออกกฎหมายที่มขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลึงกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรยีก   
 FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

 กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกบั  
 หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล  
 สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่ 

 หาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง  
 จดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
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     ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่ เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA   
  (กล่าวคือ มีสถานะเป็น  Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั ้นจะได้รับ  
  ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ต้องถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิที่กองทุนรวมจะได้รบัจากรายได้ ผลประโยชน์หรอืเงนิจากการขาย
ทรพัย์สนิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริม่ตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจ
รวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งจะเริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนั
ตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผู้รบัฝากทรพัย์สิน 
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระให้กบั
กองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัย์สนิ 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรือยุตคิวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกับกองทุนรวมหรอืบรษิทัจดัการ ซึ่งอาจ
ท าให้กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรอืด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มปีระสทิธภิาพ 
รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน
ไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (โดยบรษิทัจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  และเพื่อให้บรษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิตัติามภาระ
ผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บรษิทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทุน เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ และผูส้นบัสนุนการขาย
และรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษิทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เชน่ ชื่อ 
ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวนเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนหรอืเงนิปันผลที่ได้รบั เป็นต้น)ที่มอียู่ในบญัชทีัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้กบับรษิัทจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบความ
เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสือแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกิันหรอืการให้ขอ้มูลตาม
หวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้ปรบัปรุงขอ้มูล
เมื่อขอ้มูลทีเ่คยใหไ้วม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถงึน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรอื
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทัง้นี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอืผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิม่ขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ขา้งต้น ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการ
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ก าหนด บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืได้
ด าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไมร่บัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนินการคนืเงนิลงทุนตามมลูคา่หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ 
ตอ้งไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคบัของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจต้องถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธิ
ไว้ขา้งต้น บรษิัทจดัการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจ
น าส่งขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผู้
ถอืหน่วยลงทุน 

13. สาระส าคญัของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ร าย ล ะ เอี ย ด  ก อ งทุ น  Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund 
(กองทุนหลกั) ตามขอ้ 3.11 

ปัจจยัความเสีย่ง 

ความเสีย่งจากการลงทุนในตราสารทุน (Equities Risk): กองทุนอาจลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มในตราสารทุน 
ราคาของหลกัทรพัย์ดงักล่าวมคีวามผนัผวนขึ้นอยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงนิของบรษิัทและ
ตลาดโดยรวม รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ตลาดอาจไดร้บัผลกระทบจากข่าวทางการเมอืงและเศรษฐกจิ งบก าไร
ของบรษิทั แนวโน้มประชากรศาสตร ์เหตุการณ์ทีไ่ม่คาดคดิ และการคาดหวงัต่อตลาด มูลค่าของตราสารทุน
สามารถเป็นไดท้ัง้ขาขึน้และลง การลงทุนของกองทุนทีม่กีารลงทุนในตราสารทุนกอ็าจก่อใหเ้กดิผลขาดทุนได ้

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk):  การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นระหว่างสกุลเงนิอาจ
ท าให้มูลค่าของเงนิลงทุนเพิ่มขึ้นหรอืลดลง โดยกองทุนอาจมีการถือครองสกุลเงนิที่มีการดูแลก ากับโดย
หน่วยงานหรอืกฎหมาย หรอือาจจะถอืครองสกุลเงนิทีไ่ม่มกีารซื้อขายในตลาด Forex อย่างแพร่หลายได ้โดย
ขึน้อยูก่บัลกัษณะการลงทุน โดยการลงทุนของกองทุนอาจจะไมส่ามารถท าก าไรไดเ้สมอไป 

ความเสีย่งของมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalisation Risk): กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ทีม่ขีนาดเลก็ถงึขนาดกลาง (อา้งองิตามมลูค่าตามราคาตลาด) หรอืมกีารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
ที่เกี่ยวข้องกับหลกัทรพัย์ดงักล่าว โดยหลกัทรพัย์ดังกล่าวอาจมขีนาดตลาดที่ค่อนข้างจ ากัดเมื่อเทียบกับ
หลกัทรพัย์ของบรษิทัที่มขีนาดใหญ่ ซึ่งอาจเป็นการยากที่จะสามารถซื้อขายหลกัทรพัย์ดงักล่าวได้ในเวลาที่
เหมาะสมอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเทยีบกบัหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีม่มีูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่และมขีนาด
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ตลาดทีม่กีารซือ้ขายมากกวา่ โดยหลกัทรพัยข์องบรษิทัขนาดเลก็ถงึขนาดกลางอาจจะมคีวามผนัผวนของราคา
มากกว่าเพราะโดยปกตแิล้วมกัจะมคีวามอ่อนแอต่อสภาวะตลาดมากกว่า เช่น เศรษฐกจิ รวมถงึปัจจยัความ
เสีย่งอื่นๆ เช่น ระบบการบรหิารงานของบรษิัท งบดุลที่อ่อนแอหรอืมเีงนิกู้มากเกนิไป การที่บรษิัทสามารถ
กูย้มืเงนิไดอ้ย่างจ ากดั ก าไรทีน้่อยหรอืตดิลบ ยอดขายทีส่งูซึง่มาจากจ านวนลูกคา้เฉพาะกลุ่ม การแขง่ขนัของ
บรษิทัอื่น และความเสีย่งจากการบรหิารงานของผูม้ตี าแหน่งสงูในบรษิทั 

ความเสีย่งของตราสารอนุพนัธ์ (Derivative Risk) : การใชต้ราสารอนุพนัธ์อาจจะส่งผลให้มีก าไรทีสู่งกว่าแต่
อาจส่งผลให้มีความเสี่ยงส าหรบัการลงทุนด้วย ตราสารอนุพันธ์อาจจะถูกใช้เพื่อให้ได้ก าไรทางอ้อมต่อ
สนิทรพัย์ใดๆ หรอืดชันี หรอือาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสีย่งดา้นอื่น 
เช่น ความเสี่ยงของอตัราดอกเบี้ยหรอือตัราแลกเปลี่ยน การใช้ตราสารอนุพนัธ์จะมีความเสี่ยงที่แตกต่าง
ออกไป ซึง่เป็นไปไดท้ีจ่ะมคีวามเสีย่งมากกวา่ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยแ์ละการ
ลงทุนอื่นๆ โดยมกัจะมคีวามเสีย่งของการประเมนิราคาและมูลค่า โดยความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงในมูลค่าของ
ตราสารอนุพนัธอ์าจจะไม่มคีวามสมัพนัธก์นัโดยสมบูรณ์ภายใตส้นิทรพัยน์ัน้ๆ หรอืดชันี การลงทุนของกองทุน
ในตราสารอนุพนัธ์อาจก่อใหเ้กดิการขาดทุนได ้และการใชต้ราสารอนุพนัธ์ทีเ่หมาะสมอาจไม่สามารถท าไดใ้น
ทุกสภาวการณ์ และไม่สามารถรบัประกนัไดว้่ากองทุนจะใชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อลดความเสีย่งดา้นอื่นๆ เมื่อมี
ประโยชน์หรอืควรท าเพื่อผลประโยชน์ของกองทุน 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเปลีย่น
ใหบ้รษิทัจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านักงานหรอื ขอมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารง
เงนิกองทุนได้ ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร บรษิทัจดัการอาจขอให้ส านักงานพจิารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็น
ส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

     22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิัทจดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
ค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้  ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกับ
หลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดังกล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม 

โครงการแลว้ 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน
รวม โดยผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการกองทุนรวม 
ทัง้นี้ การลงนามในขอ้ผูกพนัของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รบัการแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถอืว่าผูกพนั ผู้ถอืหน่วย
ลงทุนทัง้ปวง 
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การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการ
จดัการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดใน
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 

โครงการจดัการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตัจิากส านักงาน หรอืผ่านการแก้ไขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบั
บรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียง 

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

 
 

รายช่ือบคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีมีการท าธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2563  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2564 

- ไมม่ ี- 

หมายเหตุ : ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนรวม
ได้ที่ บรษิัทจดัการโดยตรง หรือที่ website ของบรษิัทจดัการ (www.principal.th) และ
ส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

 
รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารจดัการกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แคพ็ อิควิต้ี 

1. นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
2. นายวทิยา เจนจรสัโชต,ิ CISA 
3. น.ส.วริยิา โภไคศวรรย ์
4. นายปณิธ ิจติรโีภชน์ 
5. นายธนา เชนะกลุ, CFA 
6. นายวรุณ ทรพัยท์วกีุล 
7. นายประพจน์ อว้นเจรญิกุล 

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

 
รายงานรายละเอียดการรบัค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบีย้ หรือผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจากการ

ลงทุน 
- ไมม่ ี- 

 
รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission) 

ของธรุกิจกองทนุรวม 
- ไมม่กีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนจากการใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) - 

 
ค่านายหน้าทัง้หมดจากการท่ีบริษทัสัง่ซ้ือขายหลกัทรพัยฯ์ 

- ไมม่ ี- (เป็นการซือ้/ขายหน่วยลงทุน) 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนข้อผกูพนั



ข้อผกูพนั 
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  1. บริษทัจดัการ :  
ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนพรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : 44 อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  
ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) : 44 CIMB THAI Building 16th Floor Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330  
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้แรก  

(2) เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ สญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์ และหนงัสอืชีช้วน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(3) จดัส่ง แจกจ่าย หรอืจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัใหม้ใีบจองซือ้หน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(4) ชีแ้จงและด าเนินการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะ
ลงทุนทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุนหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

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

(6) เสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวนเงนิทุนของโครงการไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทุนของโครงการ หากบรษิทัจดัการแสดงความ
ประสงคด์งักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  

(7) ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืปรบัปรุงรายการในสมดุบญัชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และสง่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(8) ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่ง แลว้แต่กรณี ตาม
รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการ และจดัท ารายงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(9) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาม
ระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(10) ด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในกรณีทีม่ลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน 
จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไมถู่กตอ้ง 

(11) ขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(12) บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
ไดต้ามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(13) บรษิทัจดัการอาจไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้หรอือาจหยดุรบัค าสัง่ซือ้
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได ้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงการและตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

(14) ในกรณีทีก่องทุนเปิดไมส่ามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ตกลงทีจ่ะรบัช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิบรษิทัจดัการอาจช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว
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เป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นได ้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในรายละเอยีดโครงการและตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

(15) จดัท างบการเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบักจิการทีม่ธีุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน และตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(16) จดัท ารายงานทุกรอบปีบญัช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยู่
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามเดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท า
และส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามปีปฏทินิใหร้ะยะเวลาการส่งรายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชี
ขยายเป็นภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ี 

(17) จดัท ารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบระยะเวลาหกเดอืนนัน้ 
และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสองเดอืน
นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท าและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนตามรอบปี
บญัช ีใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลาหกเดอืนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้  

(18) จดัใหม้รีายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ทีท่ าการทุก
แหง่ของบรษิทัจดัการ และสถานทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

(19) จดัท าและส่งรายงานเกีย่วกบัขอ้มลูการจดัการกองทุนรวมส าหรบัทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืของรอบปีปฏทินิ
และรายงานทุกรอบปีบญัชขีองกองทุนตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และส่งรายงานดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
มชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดอืนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืน และ 
ภายใน 3 เดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หากบรษิทัจดัการเลอืกจดัท าและจดัส่งรายงานรอบปีบญัชตีามรายงานรอบปีปฎทินิ 
บรษิทัจดัการสามารถขยายระยะเวลาการส่งรายงานเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมเป็นภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้รอบปี
บญัชขีองกองทุน ตามล าดบั การจดัส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนนัน้ ใหบ้รษิทัจดัการจะด าเนินการอยา่งน้อยดว้ยวธิกีาร
อยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัต่อไปนี้ 

(1) จดัส่งรายงานดงักล่าวในรปูแบบเอกสารสิง่พมิพ ์หรอื สือ่บนัทกึขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์

(2) เผยแพรร่ายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุนรวม โดยตอ้งมกีารแจง้ชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทราบดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคใ์หจ้ดัส่งรายงานดงักล่าวโดยวธิกีารตาม (1) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวม
ด าเนินการตามวธิกีารดงักล่าวดว้ย 

ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเลอืกจดัท ารายงานรอบปีบญัชขีองกองทุน บรษิทัจดัการจะไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งจดัท าและจดัส่ง
รายงานในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชนีัน้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขเป็นอยา่งอื่น 

(20) จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ   
  ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

(21) จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต วา่ดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน  
  รวมและหากมเีหตุตอ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ไมว่า่เพราะเหตุใด บรษิทัจดัการจะกระท าไดต้่อเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากส านกังาน  
  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
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(22) ประสานงานกบัผูด้แูลผลประโยชน์ตามรายละเอยีดในสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน เชน่ การส่งมอบ รบัมอบ แปลง
สภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ช าระ รบัช าระคา่หลกัทรพัย ์การรบัและจ่ายคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายของกองทุน  

(23)  แต่งตัง้นายทะเบยีนของกองทุนตามทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร  

(24)  แต่งตัง้ผูช้ าระบญัชกีองทุนเมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(25)  ด าเนินการทีเ่กีย่วเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุน เชน่ การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน ดแูล ตดิตามสทิธขิอง
กองทุน การด าเนินการทางกฎหมายเพือ่ประโยชน์ของกองทุน  

(26)  ด าเนินการเลกิกองทุนเมือ่มลูคา่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขา้ข่ายตอ้งเลกิกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(27)  ด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

(28)  ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสยีคา่ธรรมเนียมตาม
อตัราทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดในกรณีทีห่ลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกท าลาย  

(29) ปฏบิตักิารอื่น ๆ เพือ่ใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใตข้อบเขต หน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงการ
จดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนไดด้ าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรอืโครงการจดัการ
กองทุนรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรอืโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมเ่ขา้ท า
หน้าทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม ่ 

 
 2. ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207  

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุน
กบับรษิทัจดัการ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต โดยเครง่ครดั  

(2) รบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่างหากจากทรพัยส์นิอื่น รวมถงึการดแูลและเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุน รบัเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เชน่ เงนิปันผล ดอกเบีย้รบัจากหลกัทรพัย ์ผลตอบแทน เงนิตน้อื่น
ใดทีไ่ดจ้ากหลกัทรพัยห์รอืจากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย ์เงนิช าระคา่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดแูล รบั
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ฝาก และเกบ็รกัษาไวใ้นบญัชเีงนิฝากและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายทรพัยส์นิของกองทุนเป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน รวมถงึการจ่ายเงนิจากบญัชเีงนิฝากของกองทุนเพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนตามค าสัง่ของบรษิทั
จดัการ ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ความสญูเสยี หรอืคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการไมส่ามารถด าเนินการ
รบัหรอืจ่ายเงนิไดท้นัตามก าหนดเวลาตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ  

(3) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน เชน่ จดัท ารายงานการด าเนินการตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการในการรบัเงนิและ
ทรพัยส์นิต่าง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจากการจดัตัง้และจดัการกองทุน เชน่ เงนิปันผล ดอกเบีย้ การจ าหน่ายหลกัทรพัย ์จดัท าบญัชแีละ
รบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝากไว ้ 

(4) จดัใหม้กีารรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย รบัช าระ ช าระราคาหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่าง ๆ ทีเ่ป็นทรพัยส์นิของกองทุน 
ตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อน  

(5) จดัท ารายงานการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ
รายงานเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

(6) แจง้และรายงานใหบ้รษิทัจดัการทราบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เชน่ สทิธใินการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธิในการ
จองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินการรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืเงนิไดอ้ื่นใดจากหลกัทรพัย ์รวมถงึการแจง้การเปลีย่นแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ ี
ผลกระทบต่อกองทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถานะการปิดโอนของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ด้แูล
ผลประโยชน์ไดร้บัทราบขอ้มลูเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

(7) จดัท ารายงานเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายแก่กองทุน หรอืไมป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา 125 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(8) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทั
จดัการ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ คา่ใชจ้่ายในการ
ฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิกองทุนนัน้  

(9) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และจ านวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจากการขาย
คนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการค านวณไวต้ามทีร่ะบุในรายละเอยีดโครงการ  ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งรว่ม
รบัผดิชอบต่อความสญูเสยี ความเสยีหาย ความรบัผดิ และคา่ใชจ้่ายหรอืคา่ธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากความผดิพลาดในการค านวณ
มลูคา่ทรพัยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการไดค้ านวณ
ไวแ้ละผูด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  

(10) ใหค้วามเหน็ชอบเมือ่บรษิทัจดัการเหน็วา่มเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครอง
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดัการจะไมข่ายหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บั
มาแลว้ หรอืจะหยดุรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืใหค้วามเหน็ชอบกรณีการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ การรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนการช าระหนี้ตามตราสารแหง่หนี้ตามวธิทีีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด กรณีราคาขายหรอืราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งขอ
ความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์  

(11) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการก าหนดวธิคี านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนตามราคาทีเ่ป็นธรรม เมือ่มเีหตุจ าเป็นท าใหว้ธิี
ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนตามวธิปีกตไิมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมี 
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  เหตุจ าเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นของกองทุนทีส่ านกังานคณะกรรมการ  
  ก.ล.ต. ไมไ่ดม้ปีระกาศก าหนดรายละเอยีดไว ้ 

(12) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบในการจดัท ารายงานตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เชน่ รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชี
หรอืปีปฏทินิ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะจดัท าและน าส่งถงึบรษิทัจดัการภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั 
นบัแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุนหรอืปีปฏทินิ ตามล าดบั  

(13) เมือ่เกดิเหตุทีต่อ้งเลกิกองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้าทีเ่มือ่ผูช้ าระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหวา่งทีก่ารช าระบญัชยีงัไมส่ิน้สุด ผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลและรบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนจนกวา่
จะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่าวกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลตรวจสอบใหผู้ช้ าระ
บญัชปีฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากผูช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งประกาศก าหนด จนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่กองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนจะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(14) จ่ายเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัช ี 

(15) กรณีทีส่ญัญาสิน้สุดลงไมว่า่ดว้ยเหตุใดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์จะด าเนินการโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิ และขอ้มลูเอกสารทัง้หมด
ของกองทุนใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่รอืผูช้ าระบญัช ี(แลว้แต่กรณี) หรอืตามค าสัง่ของบรษิทัจดัการหรอืค าสัง่ของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีส่ญัญาสิน้สุดลง 

(16) หน้าทีอ่ื่นใดตามทีก่ฎหมายเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

ผูด้แูลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้าทีด่แูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และเมือ่มกีาร
เปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนินการดงักล่าวรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่ง
มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหิน้าที ่ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมว่่าการกระท านัน้จะ
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรยีกคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูล
ผลประโยชน์ หรอืเป็นการด าเนินการในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบก่อนอยา่งเพยีงพอแลว้ โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 
ในกรณีทีก่ารด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไมด่ าเนินการขอมต ิใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
มอี านาจด าเนินการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดัการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมือ่ปรากฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลายขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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(1) เมือ่บรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอก
กล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั   

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูด้แูลผลประโยชน์หรอืบรษิทั
จดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 30 วนั   

(3) ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการจดัการกองทุน หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายหรอืกรณีอื่น
ใด อนัจะมผีลเป็นการเพิม่ภาระหน้าทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูด้แูล
ผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั   

(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีข่ายได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์   

(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนไปเปิดเผย หรอื
ใชใ้นทางทีก่่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูด้แูลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดัการสามารถ
บอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ การบอกเลกิสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 
15 วนั   

(6) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่
ดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์แกไ้ข
คุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว และแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัทีแ่กไ้ขเสรจ็สิน้  

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะขออนุญาต
เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลาดงักล่าว และเมือ่
ไดร้บัอนุญาตแลว้ บรษิทัจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั   

(7) เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลายตามค าสัง่ศาล   

(8) ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน ใหก้ระท าไดต้่อเมือ่
บรษิทัจดัการไดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้   

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท า
ได ้หากเป็นกรณีทีม่นียัส าคญัและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์ได ้ 

สถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)   

เลขที ่100 ถนนสาทรเหนือ สลีม บางรกั กรุงเทพฯ 10500  โทร.0-2724-5490, 0-2724-5207  

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ  จ ากดั และ/
หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝากทรพัยส์นิใด ๆ   
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 3. ผูส้อบบญัชี :  

ชือ่ : นางสาว ซูซาน เอีย่มวณิชชา  
ทีอ่ยู ่: ผูส้อบบญัชเีลขที ่4306  
บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

ชือ่ : นาย สุชาต ิพานิชยเ์จรญิ  
ทีอ่ยู ่: ผูส้อบบญัชเีลขที ่4475  
บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

ชือ่ : นางสาว ชื่นตา ชมเมนิ  
ทีอ่ยู ่: ผูส้อบบญัชเีลขที ่5476  
บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  

ชือ่ : นางสาว วนัด ีเอีย่มวณิชชา  
ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 
ชือ่ : นาย เกยีรตศิกัดิ ์วานิชยห์านนท ์ 
ทีอ่ยู ่: บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั  
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร ์ชัน้ 18A เลขที ่503/31 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400  
สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

 
  4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  
ทีอ่ยู ่: 44  อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ชัน้ 16 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทร. 0-2686-9595 

 
  5. ผูจ้ดัจ าหน่าย : ไม่มี 

 

  6. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชือ่ : ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.  
ทีอ่ยู ่: 44  อาคาร ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และสาขาทัว่ประเทศ   

สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูท้ าหน้าทีข่ายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรือ
ใหค้ าแนะน า และตอ้งดแูลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทุนปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด รวมทัง้ตอ้ง
ปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏบิตังิานและมาตรฐานในการใหค้ าแนะน า  
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(2)   ใหค้ าแนะน าแก่ผูล้งทุนตามขอบเขต และหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

(3)   รบัเปิดบญัชเีพือ่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารประกอบ  

(4)   แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย และใหข้อ้มลูหรอืเอกสารใด ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการ
ตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้การแจง้สทิธติ่าง ๆ ทีค่วรทราบแก่ลูกคา้  

(5)   แจกจ่ายหรอืรบัเอกสารการจองซือ้หรอืค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร และ
หลกัฐานการแสดงตน  

(6)   รบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนและส่งค าสัง่ดงักล่าวใหบ้รษิทัจดัการ และตรวจสอบความถูกตอ้ง  

(7)   รบัช าระเงนิคา่จองซือ้หรอืคา่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(8)   ยนืยนัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดัการและนายทะเบยีนไดท้ ารายการเรยีบรอ้ย และจดัสรรแลว้ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากบรษิทัจดัการ 

(9)   ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน รวมถงึเอกสารอื่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการและนายทะเบยีน  

(10)  คนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัจดัการ  

(11)  จดัใหม้หีรอืแจกจ่ายเอกสารเผยแพรค่วามรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักองทุนเปิด และรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารซื้อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน  

(12)  ชีแ้จงขอ้มลูรายละเอยีดในเรือ่งต่าง ๆ เกีย่วกบักองทุนเปิด เชน่ การแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการกองทุน หรอื ขอ้เทจ็จรงิทีม่ ี  
 ผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อการตดัสนิใจในการลงทุน  

(13)  ด าเนินการอื่นตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และหรอืคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(14)  ด าเนินการอื่นใดตามทีก่ าหนดในสญัญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

 
  7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี 

 
  8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคล่อง) : ไม่มี 

 
  9. ท่ีปรึกษา : ไม่มี 
 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่มี 
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 

 
12. คณะตวัแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี  
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13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
     13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

        ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน ตามหวัขอ้ "การรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปันผล :  

        จ่ายเงนิปันผล เฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดจ่ายปันผล และชนิดผูล้งทุนสถาบนั  

13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายและคา่ธรรมเนียมการโอนตามระเบยีบวธิกีารทีน่ายทะเบยีน
กองทุนก าหนด    

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

  13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนโดยบรษิทัจดัการจะกระท า
การตามหวัขอ้  "การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ" 

13.5.2 กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม 
บรษิทัจดัการจะไมน่บัคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู่ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

  ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมือ่บรษิทัจดัการเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การช าระ
บญัชกีองทุนรวมและวธิกีารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงการ"   

13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไมค่รบ 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก
บรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้มเ่กนิไปกวา่ส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทุน
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  

 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
     14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

        - หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

กองทุนจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการใหด้ าเนินการ
เป็นอยา่งอื่น 
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14.2.1 ส าหรบัการเสนอขายครัง้แรก  

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัจดัการไดจ้ดัสรรหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก  

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลาดหรอืไมค่รบถว้น ในหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันบัจากวนัทีน่ายทะเบยีนไดจ้ดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนดงักล่าว 

14.2.3 บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุนเป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื่นทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแหง่ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

14.2.4 หากเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนรว่มกนั นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อื
หน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอาบุคคลทีม่ชีือ่แรกในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผู้
ถอืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน   

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใช้
อา้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุน  

 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปันผล บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการจ่ายเงนิ
ปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่การจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผลของกองทุน ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดงัต่อไปนี้ 

(1) เปิดเผยขอ้มลูผา่นชอ่งทางทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสามารถทราบได ้เวน้แต่เป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิด    
     ไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ดว้ยวธิกีารทีต่่างกนัและขายในชว่งระยะเวลาทีต่่างกนัได ้โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ก่อน ด าเนินการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครัง้ และจะถอืปฏบิตัเิพิม่เตมิตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
บรษิทัจดัการจะไมน่ าเงนิปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พือ่การอื่นใด นอกจากเพือ่ประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนัน้  
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

หากมกีารผดินดัช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้
บรษิทัจดัการจะรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพือ่กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่
ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการจดัการกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช าระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ณ วนัทีบ่รษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้าก
การรบัช าระหนี้  

16.1.2 เมือ่ไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะไมน่ าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบั
ช าระหนี้ มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ในโอกาสแรกที่
สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ตกลงรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่าวแทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่
สมาคมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากเงนิส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชน์ที่
ไดจ้ากการบรหิารทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะเฉลีย่เงนิไดสุ้ทธจิาก
ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีม่ ี
เงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่รษิทัจดัการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉลีย่เงนิ
คนืเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหนี้ตามตราสาร
แหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดัการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยมตพิเิศษและบรษิทัจดัการจะระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหนี้ มลูคา่ของ
ทรพัยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี้ 

16.2.2 เมือ่ไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการรบัช าระหนี้ บรษิทัจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ามา
คมบรษิทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์นิ
ดงักล่าวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการอาจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่าวต่อไปเพื่อ
เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 
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(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไมส่ามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าวใน
โอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหวา่งทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่
สามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว บรษิทัจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิดงักล่าว  

ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ บรษิทัจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะ
ด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตามสทิธิ
เรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิอื่นทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในการด าเนินการ
ดงักล่าว บรษิทัจดัการไมต่อ้งน าตราสารแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม   

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในการเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษิทัจดัการมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็วา่ เงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระ
หนี้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรก
ทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายกไ็ด ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการรบัช าระหนี้จน
ครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงนิไดสุ้ทธนิัน้ไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดัการอาจน าเงนิไดสุ้ทธดิงักล่าวมารวม
ค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด ้

การช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏชือ่ตาม
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้  

 
17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการจ ากดัสทิธใิด ๆ แก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ 
ใหถ้อืวา่บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ลว้ 
บรษิทัจดัการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี้ 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถ้อืหน่วย    
    ลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการ 
    โอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะ 
     ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็น 
     การโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทุน ดงันี้ 
    1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้   
        ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
    2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
    3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน  
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18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บรษิทัจดัการ
จะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุน
เพยีงรายเดยีวจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนทีถ่อือยู ่ 

 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมตโิดยเสยีงขา้งมาก หรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ บรษิทัจดัการกองทุนรวมอาจด านินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนดได ้ 
(1) การนบัคะแนนเสยีงของผุถ้อืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื  
    หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ  
(2) การนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมเดยีวกนัเป้นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ  
    การด าเนินการใดทีโ่ครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการ 
    กองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวงเหน็ชอบให ้
    ด าเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตนิัน้เสยีไป 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่
เขา้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอื
ตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ท่ากนั  
     ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ 
    ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวน 
     หน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 
  20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระส าคญัทีเ่ป็นไปตามและไมข่ดั
หรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมาย
ดงักล่าว ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคูส่ญัญา 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั ใหร้วมถงึ 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบั   
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     ตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรบัช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  
(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมปีระกนั  
     และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ 
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็วา่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้งไดร้บัมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บัมตโิดยเสยีง   
     ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็วา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไมก่ระทบต่อสทิธ ิ
     ของผูถ้อืหน่วยลงทุนอยา่งมนียัส าคญั 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไมว่า่กรณีใด 
ตอ้งกระท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทัง้
ประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการและเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการกองทุน
รวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ไม่มี 
 

22. การเลิกกองทุนรวม :  
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทุน :  

        22.1.1  หากปรากฏวา่กองทุนเปิดใดมมีลูคา่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงันี้ 

(1) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(2) การขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงันี้  
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ 
     ทัง้หมด  
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนสุทธใินชว่งระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็น 
     จ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมทีม่ ี
     ก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นชว่ง (interval fund) การพจิารณาระยะเวลาการขายคนืหน่วย 
     ลงทุน ใหพ้จิารณาจากเฉพาะในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั ซึง่กองทุนรวมเปิดใหร้บัซื้อคนืหน่วยลงทุนเท่านัน้  
     ความใน (2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่ 
     โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวา่การเลกิกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่เนื่องจาก 
     กองทุนรวมยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ 
     เหลอือยูจ่ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
     ความใน (2) วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน  
     กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  
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(3) บรษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการเลกิกองทุนรวมเปิดตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เมือ่ปรากฏขอ้เทจ็จรงิที่
บรษิทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าจะมกีารขายคนืหน่วยลงทุนตามขอ้ 22.1.1 
(2) วรรคหนึ่ง และการเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี้ ใหน้ าความในขอ้ (2) วรรคสอง
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(4) เมือ่มลูคา่หน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลอืน้อยกวา่ 50 ลา้น
บาทในวนัท าการใด และบรษิทัจดัการประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

(5) เมือ่ส านกังานมคี าสัง่เลกิกองทุนรวมตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืเมือ่ส านกังานมคี าสัง่เพกิ
ถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ
กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย 

(6) เมือ่การอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นอนัสิน้สุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัตัง้กองทุนรวม
เพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปและเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

22.1.2 เมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วย  
22.1.3 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสยัวา่อาจม ี
         การจดัตัง้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
         หรอืเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการทรพัยส์นิหรอืธุรกจิของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใด และส านกังานคณะกรรมการ  
         ก.ล.ต. ไดด้ าเนินการแจง้ใหบ้รษิทัจดัการหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ขอ้เทจ็จรงิ และหลกัฐาน ซึง่ในกรณี 
         ทีไ่มม่กีารชีแ้จง หรอืชีแ้จงแลว้แต่ไมอ่าจพสิจูน์หรอืท าใหเ้ชือ่ไดว้า่การจดัตัง้กองทุนรวมเป็นการจดัตัง้กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน 
         ทัว่ไปอยา่งแทจ้รงิ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษิทัจดัการท าการแกไ้ข หรอืด าเนินการใด ๆ และบรษิทั 
         จดัการไมส่ามารถด าเนินการตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรอืด าเนินการแลว้แต่ไมส่ามารถท าใหก้องทุนรวม 
         เป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้รงิ  
22.1.4 ในกรณีทีภ่ายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรากฏวา่ไมม่ตีราสารทีส่ามารถลงทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิ 
         ประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ  

22.2. การด าเนินการของบรษิทัจดัการ เมือ่เลกิกองทุนรวม :  

บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้เพือ่เลกิกองทุน เวน้แต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต จะพจิารณาผอ่นผนั หรอืสัง่การใหบ้รษิทั
จดัการปฏบิตัเิป็นอยา่งอื่น  

(1) ยตุกิารรบัค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม 22.1 

(2) แจง้ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม 22.1 โดยวธิกีารดงันี้ 

(ก) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน  
(ข) แจง้เป็นหนงัสอืถงึผูด้แูลผลประโยชน์  
(ค) แจง้ส านกังานผา่นระบบทีจ่ดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน  

(3) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการทีป่รากฏเหตุตาม     
     22.1 เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตั ิ 

(4) ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที ่
     ปรากฏเหตุตาม 22.1 และเมือ่ไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทุนเปิดนัน้  
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เมือ่ไดด้ าเนินการตาม (1) ถงึ (4) แลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนินการตาม (3) บรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารช าระบญัชขีอง
กองทุนรวม 

ในกรณีทีป่รากฏวา่กองทุนเปิดมมีลูคา่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีจ่ะตอ้งด าเนินการเพื่อเลกิกองทุน
เปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม” ใหบ้รษิทัจดัการไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัใินเรือ่งดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษิทัจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

(1) การจดัท าและจดัส่งหนงัสอืชีช้วนใหมใ่หเ้ป็นปัจจุบนัตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งหนังสอืชีช้วน  

(2) การจดัท าและจดัส่งรายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(3) การจดัท ารายงานพอรต์โฟลโิอ ดเูรชนั (portfolio duration) ตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” 
นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว
เกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัส่งรายงาน 

(4) การจดัท ารายงานการลงทุนตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” นบัตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าว และการจดัส่งรายงานดงักล่าว หากวนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบ
ก าหนดจดัส่งรายงาน 

(5) การจดัท าและจดัส่งรายงานเพือ่แสดงขอ้มลูตามขอ้ “สทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบรษิทัจดัการ” หากวนัทีป่รากฏ
เหตุการณ์ตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเกดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก าหนดจดัท าหรอืจดัส่งรายงาน  

(6) การค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตามขอ้ “วธิกีารค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏ
เหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว และการประกาศมลูคา่และราคาดงักล่าวตามขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ
ประกาศมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน” นับตัง้แต่วนัทีป่รากฏเหตุตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  

 
  23. การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบเพื่อท าหน้าที่
รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน รวมทัง้ท าการอยา่งอื่น
ตามแต่จ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิคา่ตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชจีะ
ด าเนินการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธเิท่าทีค่งเหลอือยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงการ  

เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมทีรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชจีดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้ก
เป็นกรรมสทิธิข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
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โครงการจดัการกองทุนรวมทีผ่่านการอนุมตัจิากส านกังาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ถอืเป็นส่วน
หนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม  

 



 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
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