
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีปีท่ี 15 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

 
 
 
 
 
 

• เดิมกองทุนช่ือกองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยำวปันผล, CIMB-Principal LIFE 70 Long Term 
Equity Dividend Fund (ช่ือยอ่ : CIMB-PRINCIPAL 70LTFD) โดยกำรเปล่ียนช่ือกองทุนมีผลตัง้แต่วนัท่ี 10 มิถนุำยน 
2562 เป็นต้นไป 

• ผูล้งทุนควรศึกษำขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษีท่ีระบุไวใ้นคู่มือกำรลงทุนในกองทุนรวมดงักล่ำวด้วย                
หำกไมป่ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรลงทุน ผูล้งทุนจะไม่ได้รบัสิทธิประโยชน์ทำงภำษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทำงภำษี     
(กำรลงทุนตัง้แต่ปี 2559 ผูล้งทุนจะต้องลงทุนใน LTF อยำ่งน้อย 7  ปีปฏิทิน) 

• ผูล้งทุนไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยำวไปจ ำหน่ำย โอน จ ำน ำ หรอืน ำไปเป็นประกนั 

• กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล 
70 หุ้นระยะยำวปันผล เมือ่เหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุนรวมน้ี เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของผูล้งทุน และผู้
ลงทุนยอมรบัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรลงทุนได้ 

• ในกรณีท่ีมีเหตกุำรณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอำจได้รบัช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำท่ีก ำหนดไวใ้น
หนังสือช้ีชวน  

•  ผูล้งทุนควรศึกษำขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนให้เขำ้ใจและควรเกบ็หนังสือช้ีชวนไว้เป็นข้อมลู เพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต  
และเมื่อมีข้อสงสยัให้สอบถำมผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้ำใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 

•  กำรพิจำรณำรำ่งหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนรวมน้ี มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รบั  
 รองถึงควำมถกูต้องของข้อมลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรอืได้ประกนัรำคำหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุน 
 ท่ีเสนอขำยนัน้ 

• ผูล้งทุนควรท ำควำมเขำ้ใจลกัษณะสินค้ำ (กองทุนรวม) เง่ือนไข ผลตอบแทนและควำมเส่ียงก่อนตดัสินใจลงทุน 

• บริษทัจดักำรได้เปล่ียนช่ือจำก บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ำกดั  เป็น บริษทัหลกัทรพัย์
จดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 เมษำยน 2562 เป็นต้นไป  
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จดัตัง้และจดัการโดย 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 

เสนอขายต่อผูล้งทนุทัว่ไป 
 
 
 
 
 

สถำนท่ีติดต่อซ้ือขำยหน่วยลงทุน 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
หรอืผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืที ่บลจ. พรนิซเิพลิแต่งตัง้ 

 
 
 
 

ผูด้แูลผลประโยชน์ 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
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รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุนรวม 

ค ำจ ำกดัควำม  :  

โครงการ  หมายถงึ  โครงการจดัการกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล  

กองทุน กองทุนเปิด กองทุนรวม  หมายถงึ  กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล  

หน่วยลงทุน  หมายถงึ  หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล  

บรษิทัจดัการ  หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ผูด้แูลผลประโยชน์  หมายถงึ  ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน   หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั 

ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  หมายถงึ  บุคคลทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมมอบหมายใหท้ าหน้าทีข่ายหรอื 
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ของกองทุนรวม 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล 

บรษิทัจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัอนุญาตให ้

  ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัขึน้ทะเบยีน  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

วนัท าการ  หมายถงึ  วนัเปิดท าการตามปกตขิองบรษิทัจดัการ  

วนัท าการซือ้ขาย  หมายถงึ  วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ ยกเวน้ วนัหยุดตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหรอืวนัทีบ่รษิทัจดัการ
ไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุน และหรอื วนัทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศใหบ้รษิทัจดัการหยุดรบัค าสัง่รบัซือ้คนื ตามทีก่ าหนดใน
รายละเอยีดโครงการ  

วนัท าการขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัท าการของสปัดาห ์ระหวา่งเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น. 

วนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  หมายถงึ  ทุกวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น.  

ราคาขายหน่วยลงทุน  หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ 

วนัท าการขายนัน้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้
ม)ี  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หมายถงึ  มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ค าเสนอซือ้  หมายถงึ  ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการเป็นการทัว่ไปทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้
ตอ้งปฏบิตัติามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารใน
การเขา้ถอื หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ 

แกไ้ขราคายอ้นหลงั  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที ่

ถูกตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่
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ถูกตอ้งจนถงึปัจจุบนั 

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วย 

ลงทุนทีม่รีาคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง หรอืการจ่ายเงนิซึง่มลูค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งกบัราคาหน่วย
ลงทุนทีถู่กตอ้งแทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุน  

บรษิทัย่อย  หมายถงึ  บรษิทัจ ากดัทีต่ลาดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั
จ ากดันัน้  

กจิการ  หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัทีม่ ี

หลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืบรษิทัมหาชน 
จ ากดั  

สถาบนัการเงนิ  หมายถงึ สถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของ 

สถาบนัการเงนิ และธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

สมาคม หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตและจด 

ทะเบยีนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อท าการสง่เสรมิและพฒันาธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภททีเ่กีย่วกบั
การจดัการลงทุน  

กลุ่มกจิการ หมายถงึ    บรษิทัใหญ่และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีีส่ภา  
  วชิาชพีบญัชกี าหนดใหจ้ดัท างบการเงนิรวม 

กองทุนฟ้ืนฟู หมายถงึ    กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตาม   
  กฎหมายว่าดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

กองทุนรวมเปิด หมายถงึ    กองทุนรวมประเภทรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมพนัธบตัรเอเชยี หมายถงึ    กองทุนรวมอทีเีอฟทีต่ัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิการพฒันาตลาด   
  พนัธบตัรสกุลเงนิทอ้งถิน่ในภมูภิาคตามโครงการจดัตัง้  
  กองทุนพนัธบตัรเอเชยีระยะทีส่อง (Asian Bond Fund 2)    
  ตามมตขิองทีป่ระชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชกิ Executives  
  Meeting of East Asia and Pacific Central Banks  
  (EMEAP) 

กองทุนรวมวายุภกัษ ์ หมายถงึ    กองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที ่1  
  กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

กองทุน AI หมายถงึ    กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย (AcCredited Investor 
  Mutual Fund) 

กองทุน Buy & Hold หมายถงึ    กองทุนรวมทีมุ่่งเน้นลงทุนเพยีงครัง้เดยีวโดยถอืทรพัยส์นิที ่
  ลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายุของทรพัยส์นิ หรอืครบอายุของ 
  รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรอืครบอายขุองกองทุนรวม 

กองทุน CIS  ต่างประเทศ หมายถงึ    กองทุนทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มลีกัษณะ
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เป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (Collective Investment 
Scheme)  ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั 
ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใดแต่ไม่รวมถงึกองทุน Property และกองทุน 
iInfra ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

กองทุน ETF ต่างประเทศ หมายถงึ  กองทุน Exchange Traded Fund ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กองทุน Infra หมายถงึ  รปูแบบการลงทุนในทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของประเทศต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย 
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่า 
    ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

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

กองทุน LTF หมายถงึ  กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

กองทุน Property หมายถงึ  กองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยูใ่นรปูแบบ 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1. กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
   คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
   กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. Foreign REIT 

กองทุน UI หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra AcCredited Investor Mutual Fund) 

การลดความเสีย่ง หมายถงึ  การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทุนโดยการเขา้เป็น
คู่สญัญาใน Derivatives ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1. ไมม่วีตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเกง็ก าไร 
    (Speculate) 

2.  มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของ 
     ทรพัยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4.  สามารถลดความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก หมายถงึ  ทรพัยส์นิดงันี้ 

1.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอสิลาม หรอื 
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     ตราสารอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัเงนิฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท์ีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อ 
     การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3.  สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 
     ออมสนิ  

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

ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ หมายถงึ  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

ดชันีเงนิเฟ้อ หมายถงึ  ดชันีทีจ่ดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หมายถงึ  ตราสารทางการเงนิทีม่เีงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

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 หรอืองคก์ารระหว่าง
ประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถงึตราสารที่
ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

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

ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

หมายถงึ  ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจ่ดัใหม้ขีึน้เพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

1.  มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอ 
    ซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

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

ธปท. หมายถงึ  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ธพ. หมายถงึ  ธนาคารพาณิชย ์

บค. หมายถงึ  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

บง. หมายถงึ  บรษิทัเงนิทุน 

บล. หมายถงึ  บรษิทัหลกัทรพัย ์

บลจ. หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
จดัการกองทุนรวม หรอืการจดัการกองทุนสว่นบุคคล 

บรษิทัจดทะเบยีน หมายถงึ  บรษิทัทีม่หีลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนหรอืไดร้บัการ
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET 

บรษิทัย่อย หมายถงึ  บรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

บรษิทัใหญ่ หมายถงึ  บรษิทัใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบัการจดัท างบ
การเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมทีม่กีารจดัท าและ
เปิดเผยล่าสดุ  ทัง้นี้ หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ล่าสดุ 

แบบ Filing หมายถงึ  แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

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

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

หน่วย CIS หมายถงึ  หน่วยของกองทุนอยา่งใดอย่างหนึ่งดงันี้  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
     คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร  
     จดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้
     ลงทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท 
     สถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

หน่วย Infra หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย  
    หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย  
    ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
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2.  กองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศทีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
    กฎหมาย ต่างประเทศซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 
    ในลกัษณะ ท านองเดยีวกบักองทุนโครงสรา้งพืน้ฐานตาม  
    1.  ทัง้นี้ ไมว่่าจะจดัตัง้ในรปูบรษิทั ทรสัต ์หรอืรปูอื่นใด 

หน่วย Property หมายถงึ  หน่วยของกองทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่อยู่
ในรปูแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

1.  กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 
    กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ตาม 
     กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธรุกรรมในตลาดทุน 

3.  Foreign REIT 

หุน้กูร้ะยะสัน้ หมายถงึ  หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนี้ไม่เกนิ 270 วนันบัแต่วนัทีอ่อก
หุน้กู ้

B/E หมายถงึ  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

Benchmark หมายถงึ  ตวัชีว้ดัของกองทุน ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีทีม่ ี
การเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนนัน้ 

CIS Operator หมายถงึ  บคุคลดงันี้ 

1.  บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
    หรอื 

2.  ผูท้ าหน้าทีบ่รหิารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

Concentration Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการที่
ลงทุน 

Counterparty Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีคู่่สญัญา 

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

Credit Derivatives หมายถงึ  Derivatives ทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสีย่งดา้น
เครดติของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่งจากคู่สญัญา
ฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้ก่
คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเมื่อเกดิเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อการช าระหนี้ 
(Credit Event) ของทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัการประกนัความเสีย่ง จะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผกูพนั
ดงักล่าว 
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Credit Event หมายถงึ  เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตามที่
ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรอืสญัญา 

Credit Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืทีจ่ดัท 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  อตัราสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทุนทีจ่ะใช ้
ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารนัน้ 

DW หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

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

FX หมายถงึ  อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

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

Group Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน า
อตัราสว่นการลงทุนในแต่ละบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุ่มกจิการมา
ค านวณรวมกนั 

Guarantor Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูม้ภีาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง 
ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

International Scale หมายถงึ  มาตรฐานการจดัท า Credit Rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ
ระหว่างประเทศ 

Investment Grade หมายถงึ  Credit Rating ในระดบัทีส่ามารถลงทุนได ้ 

IOSCO หมายถงึ  International Organization of Securities Commissions 

IPO หมายถงึ  การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก 
(Initial Public Offering) 
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Issue Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ 

Issuer Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

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  มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 

Net Exposure หมายถงึ  มลูค่าการลงทุนสทุธใินทรพัยส์นิไมว่่าเป็นการลงทุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรอืสญัญาทีใ่ห้
ผลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทุนมี
ความเสีย่งในทรพัยส์นินัน้ 

Non-retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้หมดเป็นผูล้งทุนประเภท
สถาบนั ซึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทีม่ใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนสว่นบุคคล 

Notional Amount หมายถงึ  มลูค่าตามหน้าสญัญาของ Derivatives 

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

Options หมายถงึ  สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

OTC Derivatives หมายถงึ  Derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย Derivatives  

P/N หมายถงึ  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

Portfolio Duration หมายถงึ  อายุเฉลีย่ของทรพัยส์นิทีล่งทุน ซึง่ไดจ้ากการค านวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

Product Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรพัยส์นิ 

PVD หมายถงึ  กองทุนส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) 

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

Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (Repurchase 
Agreement) 

Retail MF หมายถงึ  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทนุทัว่ไป (Retail Mutual Fund) 

Reverse Repo หมายถงึ  ธุรกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (Reverse Repurchase 
Agreement) 

SBL หมายถงึ  ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
(Securities Borrowing and Lending) 

Securities Lending หมายถงึ  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

SET หมายถงึ  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

Share Warrants หมายถงึ  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ 

Single Entity Limit หมายถงึ  อตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา 

SIP หมายถงึ  Specific Investment Products 

SN หมายถงึ  ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

Sovereign Rating หมายถงึ  อนัดบัความน่าเชื่อถอืระดบัประเทศของประเทศทีผู่อ้อกตรา
สารมถีิน่ทีอ่ยู่ ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในการผดินัดช าระ
หนี้ของรฐับาลของประเทศนัน้ 

TBMA หมายถงึ  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) 

TSFC หมายถงึ  บล. ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทการ
ใหส้นิเชื่อเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance 
Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์

TSR หมายถงึ  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable 
Subscription Right) 

Underlying หมายถงึ  สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ 

WFE หมายถงึ  World Federation of Exchanges 
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1.    ช่ือ ประเภท และอำยุของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

1.1.  ชื่อโครงการจดัการ : กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล  

1.2.  ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Principal 70 Long Term Equity Dividend Fund    

1.3.  ชื่อย่อ : PRINCIPAL 70LTFD  

1.4.  ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  

1.5.  ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 

1.6  การก าหนดอายุโครงการ : - 

1.7 อายุโครงการ : - 

1.8  อายุโครงการถงึวนัที ่: - 

1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 

1.10 ลกัษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

1.11 ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

2.    จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มูลค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำย :  

2.1 จ านวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000 ลา้นบาท  

2.2 เงื่อนไข (จ านวนเงนิทุนของโครงการ) :  

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิทัจดัการ อาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกนิจ านวน 

เงนิทุนของโครงการไดไ้ม่เกนิ 750 ลา้นบาท 

2.3 มลูค่าทีต่ราไวต่้อหน่วย : 10 บาท  

2.4 จ านวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย  

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10 บาท  

2.6 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000 บาท  

2.7 มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000 บาท  

2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคนื : ไม่ก าหนด 

2.9 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.10 มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.11 จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  

2.12 รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการปรบัลด หรอืยกเวน้จ านวนมูลค่าขัน้ต ่าตามขอ้ 2.6 – 2.7 (ถ้าม)ี ใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้ หรอื
สัง่ขายคนืหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน 
ตามช่องทางการซื้อขายหน่วยลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวก และเป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็
ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

อย่างไรกต็าม บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการลดหรอืเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ต ่าของการท ารายการสัง่ซื้อและ/หรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนได้ โดยถือว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อรองรบัรายการส่งเสรมิการขายหรือ
บรกิารต่าง ๆ หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการเหน็ว่าเหมาะสมมากกว่า การเปลีย่นแปลงดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ
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บรษิทัจดัการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยหากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัท
จดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และ/หรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุนลกัษณะ
พิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยสิ์นอ่ืน หรอืกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เป็นช่องทางการลงทุนระยะยาวในตราสารทุน ส าหรบัผูล้งทุนทีส่ามารถรบัความเสีย่งในตราสารทุนได ้โดยเงนิไดข้องผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีจ่่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งรวมค านวณเพื่อเสยีภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดา หากผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายก าหนด  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมหุน้ระยะยาวจะไม่ไดร้บัผลประโยชน์ทางภาษหีากไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขการ
ลงทุน และจะตอ้งคนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตาม
ประมวลรษัฎากร  (ถา้ม)ี 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารแห่งทุน  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนทีล่งทุนแบบไมม่คีวามเสีย่งต่างประเทศ  

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี : - 

3.6. การลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า : การลดความเสีย่ง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

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

3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งองิ (Benchmark) :   

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น (%):100.00     

หมายเหตุ. 

การลงทุนในกองทุนนี้จะเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบัดชันีผลตอบแทนรวมของ SET Total Return Index ในกรณี
มปีระกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงดชันีทีก่องทุนใชอ้า้งองิ บรษิทัจดัการจะปรบัตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทุนรวมให้
สอดคลอ้งกบัดชันีทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ดว้ย  โดยบรษิทัจดัการจะแสดงตวัชีว้ดัใหมใ่นหนงัสอืชีช้วน สว่นสรุปขอ้มลู
ส าคญัเมื่อบรษิทัจดัการจดัท าหนงัสอืชีช้วนใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบนัในทุกรอบปีบญัช ี

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษิทัจดัการเห็นควรและเหมาะสม 
ซึง่อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนทีก่ าหนด โดยบรษิทัจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า
อย่างชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัค่าอธบิายเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในการเปลีย่น ตวัชีว้ดัดงักล่าว
ผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการ
ตดัสนิใจลงทุนได ้ 

อย่างไรกต็ามในกรณีการเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิทั
จดัการลงทุน และ/หรอื ประกาศขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ 
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ด าเนินงานของกองทุนรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของ
ตวัชีว้ดัไมไ่ดจ้ดัท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอกีต่อไป โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวให ้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนได ้ 

3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :กองทุนจะลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่หุน้สามญัของบรษิทัจดทะเบยีนโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 65 และไม่เกนิรอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน สว่นทีเ่หลอืจะพจิารณาลงทุนในตราสาร
แห่งหนี้ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีม่คีุณภาพ มคีวามสามารถในการช าระดอกเบีย้และเงนิตน้สงู หรอืหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรอืเหน็ชอบใหก้องทุน
ลงทุนได ้ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทนุในหรอืมไีวซ้ึง่ตราสารหนี้ทีม่กีารจ่ายผลตอบแทนอา้งองิกบัตวัแปร (Structured 
Note) และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน แต่กองทุนอาจพจิารณาลงทุน
ในหรอืมไีวซ้ึง่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเสีย่ง  

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดัการจงึอาจลงทุนหรอืแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิี
อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนดดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนให้
ความเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหา
ดอกผลโดยวธิอีื่นและหากบรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนโดยรวมบรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาลงทุนภายใตแ้นวทางทีแ่กไ้ขเปลีย่นแปลงของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ดงักล่าวโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนก่อนการด าเนินการ ทัง้นี้ ในกรณีดงักล่าวจะเป็นไปเพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยภายใตส้ถานการณ์นัน้ๆ โดยค านึงถงึและรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทุนเป็นส าคญั โดยจะไม่ถอืว่าเป็นการด าเนินการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ และถอืว่าไดร้บั
มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไป  

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1 ตราสารทุน 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (Share Warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferereble Subscription Right) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นหุน้หรอื Share Warrants 

1.1.5  ตราสารทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามทีส่ านกังาน
ก าหนดเพิม่เตมิ 
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1.2 ตราสารหนี้ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ 

1.2.5  ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีUnderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนี้อื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านักงาน
ก าหนดเพิม่เตมิ  

1.3 ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

1.4 ตราสาร Basel III 

1.5 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

2. คุณสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน 

ทรพัย์สนิที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน 
ดงันี้ 

2.1 ไม่มขีอ้ก าหนดหรอืเงื่อนไขทีท่ าใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร 

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ด าเนินการใหม้กีารรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มขีอ้มูลเกีย่วกบัตราสารที ่บลจ. สามารถเขา้ถงึไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อย่างสม ่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจาก
แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดซ้ึง่จดัท าตามหลกัวชิาการอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อช าระหนี้การค้า  B/E หรือ P/N 
ดงักล่าวตอ้งมกีารรบัอาวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

2.4.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2.4.2  ธนาคารออมสนิ  

2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

2.4.6  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 – 2.4.7 

ทัง้นี้ การอาวลัหรอืการรบัรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรอืการรบัรองผูส้ ัง่จ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ ทัง้
จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุไวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  และหน่วย Property 

ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี้ 
กรณีเป็นหน่วยท่ีกำรออกอยูภ่ำยใต้บงัคบักฎหมำยไทย 

1.1 มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงนิ
ทัว่ไปในสว่นที ่1 ขอ้ 2  

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี้ (ไม่ใชก้บัการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าทีล่งทุนในทองค าแท่ง) 

1.2.1 มกีารลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้

1.2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสดัส่วน (Pro Rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์Single Entity Limit ของกองทุนนัน้ 

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีค านวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์Product Limit ส าหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุนนัน้ 

1.2.4 มกีารลงทุนใน Derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์Global Exposure Limit ของกองทุนนัน้ 

1.3 ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีด
เดอร ์

ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝาก ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  

2. ธนาคารออมสนิ  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 1 – 9 

ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (Reverse Repo) 

การลงทุนใน Reverse Repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี้ 

1. คู่สญัญา  ตอ้งเป็นนิตบิุคคลดงันี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน Reverse Repo ไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1 ธนาคารพาณิชย ์

1.2  บรษิทัเงนิทุน 

1.3  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.4  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.5  บรษิทัประกนัภยั 

1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.8  นิตบิุคคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

1.9  สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

2. ตราสารทีใ่ชใ้นการท า Reverse Repo ตอ้งเป็นตราสาร ดงันี้ 

2.1  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศต้องม ี
Credit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.2  B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี 

2.3 B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามตัว๋ไมเ่กนิ 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และ
เป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

2.4 B/E P/N  ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันบัแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

2.4.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น Issuer Rating ต้อง
เป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

2.4.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 ปี ที่ขึน้ทะเบยีนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรอื ที่มีขอ้มูล
ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit 
Rating อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.5.1 ม ีCredit Rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื Credit Rating  ระยะยาวที่เทยีบเคยีงได้
กบั Credit Rating ระยะสัน้ดงักล่าวตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 

2.5.2 ม ีCredit Rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก 

2.6 ตราสารหนี้ซึง่มอีายุคงเหลอืไม่เกนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอื ทีม่ขีอ้มูล
ราคาทีน่่าเชื่อถอืและอา้งองิไดซ้ึง่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดงักล่าวต้องม ีCredit 
Rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหนี้ของ Reverse Repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีบ่รษิทัจดัการตอ้งปฏบิตัสิ าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market 
Association) หรอื TSFC 

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ไปขายหรอืโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี้ 

4.2.1 เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน Reverse Repo ดงักล่าว 

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและ
การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

4.3 มูลค่าของหลกัทรพัย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วนัเริ่มต้นสญัญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการ
ค านวณตามวธิกีาร ดงันี้  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + Discount Rate)) 
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ทัง้นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่กองทุนช าระให้แก่คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซื้อหลกัทรพัย์ หรอืตราสาร
ตาม Reverse Repo 

4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ > (มลูค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate)) 

4.4.2 ในกรณีทีม่ลูค่าหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บรษิัท
จดัการต้องเรยีกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้น
การท า Reverse Repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหมู้ลค่ารวมของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้และ
ทรพัย์สนิที่โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธิีการดงักล่าว ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่มูลค่า
หลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้ลดลงกว่าสมการใน ขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3 

4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธต์ามสมการใน ขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ื้อ 
ณ สิน้วนั มมีูลค่าน้อยกว่ามูลค่า Reverse Repo x (1 + Discount Rate) เป็นจ านวนไม่เกนิ 
5 ลา้นบาท หรอืไม่เกนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมกีารก าหนดเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่ ส ัญญา 
(Counterparty Risk) แลว้ บรษิทัจดัการจะไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.4.2 กไ็ด ้

4.5 การค านวณมลูค่า Reverse Repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี้ 

4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ทีก่องทุนพงึไดร้บัจาก Reverse Repo จนถงึวนัทีม่ี
การค านวณ 

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสุทธขิอง Reverse Repo ทุกธุรกรรมที่
กองทุนมีอยู่กบัคู่สญัญารายเดยีวกนัและมีขอ้ตกลงก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนี้ตาม
ธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัยห์รอืตราสารทีซ่ือ้หรอืทรพัยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี 
ของธุรกรรมทีเ่กดิจาก Reverse Repo รายการอื่นได ้

4.6 Discount Rate ทีน่ ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถงึปัจจยัความเสีย่งของ
คู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรอืตราสารทีซ่ือ้แลว้ 

ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(Securities Lending) ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ในกำรลงทนุ ดงัน้ี 

1. คู่สญัญา ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ SBLโดยในกรณีที่คู่สญัญา
ดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ทีส่ามารถประกอบธุรกจิหรอืด าเนิน
กจิการไดต้ามกฎหมายไทย 

1.1  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL 

1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 

1.4  ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการสง่ออกแห่งประเทศไทย 

1.5  ธนาคารพาณิชย ์

1.6  บรษิทัเงนิทุน 

1.7  บรษิทัหลกัทรพัย ์

1.8  บรษิทัประกนัชวีติ 

1.9  กองทุนสว่นบุคคลทีม่มีลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป 
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1.10  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

1.11  นิตบิุคคลอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก าหนดเพิม่เตมิ 

2. หลกัทรพัย์ทีใ่หย้มื ต้องเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรอื
หลกัทรพัยท์ี ่ธนาคารแห่งประเทศไทยท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรอืเรยีกหลกัประกนั บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ 

3.1 ด าเนินการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยต้อง
เป็นหลกัประกนัดงันี้  

3.1.1 เงนิสด 

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย 

3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงนิทุน. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั  

3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงนิตามตัว๋ไม่เกิน 
270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 

3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่อีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัทีอ่อก ซึง่ม ีCredit Rating อย่าง
ใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

3.1.5.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ ในอันดับแรก โดยกรณีที่ เป็น  Issuer 
Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating ระยะสัน้ดว้ย 

3.1.5.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.1.6 ตราสารหนี้ทีม่ ีCredit Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade 

3.1.7 หนังสอืค ้าประกนัที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลกัทรพัย์ให้แก่
กองทุน  

3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดชันี SET50  ทัง้นี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบาย
การลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้

3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF 

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนินการโดยวธิอีื่นซึ่ง
จะมผีลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนี้เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั 

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ทีก่องทุนมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายต่อหรอืท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกันนัน้ได้ เว้นแต่เป็นการบังคับช าระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรพัย ์
นัน้เอง 

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥ 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ีใ่หย้มื 

3.5 ในกรณีทีห่ลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทใีนทรพัยส์นิดงันี้ 

3.5.1 เงนิฝากในธนาคารพาณิชย ์หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  

3.5.2 บตัรเงนิฝากหรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ดงันี้ 

3.5.2.1 บตัรเงนิฝาก หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ที ่ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืธนาคาร
ทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระผกูพนั 

3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มกี าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วนั
นบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ทีถ่งึก าหนดใชเ้งนิเมื่อทวงถามหรอืเมื่อไดเ้หน็ 
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3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงนิ ที่มอีายุไม่เกนิ 90 วนันับแต่วนัที่ออก ซึ่งม ีCredit Rating อย่าง
หนึ่งอย่างใดดงันี้ 

3.5.2.3.1 มี Issue Rating หรือ Issuer Rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น 
Issuer Rating ตอ้งเป็น Credit Rating ทีไ่ดม้าจากการจดั Credit Rating 
ระยะสัน้ดว้ย 

3.5.2.3.2 ม ีGuarantor Rating อยู่ในอนัดบั Investment Grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย 

3.5.4 Reverse Repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสัญญา ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน 
สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท Derivatives  ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุน  

1. ประเภท Underlying Derivatives ที่กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาได้ต้องม ีUnderlying อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1.1 ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทนุได ้

1.2 อตัราดอกเบีย้ 

1.3 อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 

1.4 เครดติ เช่น Credit Rating หรอื Credit Event เป็นตน้ 

1.5 ดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 
หรอื 1.7 

1.6 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดชันตีาม 1.5 

1.7 Underlying อื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ในกรณีที ่Derivatives อา้งองิกบัราคาของ Underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคา
ปัจจบุนั (Spot Price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Futures Price) เท่านัน้  ทัง้นี้ ราคาของ 
Underlying อื่นทีไ่ม่ใช่ดชันี หรอื Underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นทีย่อมรบั
อย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย 

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน Derivatives ไดต่้อเมื่อ 

2.1 กรณี MFไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน Derivatives และ Underlying ของ Derivatives ทีจ่ะลงทุนไว้

อย่างชดัเจนในโครงการ 

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

2.2.1  Derivatives on organized exchange 

2.2.2  OTC Derivatives ดงันี้  

2.2.2.1    กรณีเป็น OTC Derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่ส ัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น 

ธนาคารพาณิชย์. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ตัวแทนซื้อขาย 

Derivatives หรอืผูค้า้ Derivatives 
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2.2.2.2    กรณีเป็น OTC Derivatives ในต่างประเทศ ต้องมคีู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งเป็นนิติ

บุคคลที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ Derivatives ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแล

โดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมาชกิสามญั

ของ IOSCO หรอืทีเ่ป็นสมาชกิของ WFE 

2.3  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีารช าระหนี้ดว้ยการส่งมอบสนิคา้เมื่อ Derivatives สิน้สุดลง สนิคา้นัน้ต้องเป็น

ทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนได ้ทัง้นี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มสีทิธริบัมอบหรอืมหีน้าทีส่่งมอบ

สนิคา้นัน้กต็าม 

3. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี Underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที ่Derivatives ม ีUnderlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมลีกัษณะ ดงันี้ 

3.1 เป็นดชันีที่มกีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มูลของ Underlying 
หรอืปัจจยัต่างๆ ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของดชันี ทัง้นี้ Underlying หรอืปัจจยัดงักล่าวต้องมกีารเคลื่อนไหวตามสภาวะ
ตลาดอย่างเป็นอสิระดว้ย 

3.2 เป็นดชันีทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1 ดชันีทีม่กีารกระจายตวัอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดชันีทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

3.2.1.1 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบแต่ละตวัมนี ้าหนกั < 20% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

3.2.1.2 ดชันีทีอ่งคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ่งมนี ้าหนกั < 35% ของน ้าหนกัทัง้หมด 

ในกรณีที่เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน ้าหนักไม่เกินอัตราที่
ก าหนดในขอ้ 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน ้าหนกัตามขอ้ 3.2.1.1 และ ขอ้ 3.2.1.2 ไม่ต้องน าองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิมาพจิารณา 

3.2.2 ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรือเป็นดชันีราคา
ทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้น ดงันี้ 

3.2.3.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้
โดยตรง 

3.2.3.2 เมื่อค านวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (Pro Rata) เสมอืนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตรา
สารหรอืสญัญานัน้โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ Single Entity Limit 
ของกองทุนนัน้ 

3.3 เป็นดชันีที่ได้รบัการพฒันาโดยสถาบนัที่มคีวามน่าเชื่อถือและท าหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบรษิัท 
ทัง้นี้ หากปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบรษิัทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นั ้นต้องจดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.4 มกีารแสดงดชันีนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านสื่อที่มกีารเสนอขอ้มูลอย่างทนั
เหตุการณ์ 

3.5 ในกรณีทีเ่ป็นดชันีกลุ่มสนิคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณจากตวัแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรอื
หลายอย่างดงันี้ 
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3.5.1 ราคาปัจจุบัน (Spot Price) หรือราคาสญัญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Price) ของสนิค้า
โภคภณัฑ ์

3.5.2 ดชันีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจุบนัหรอืราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของสนิคา้
โภคภณัฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง 

3.5.3 ราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าทีอ่า้งองิกบัดชันีสนิคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2 

3.6 ในกรณีที่เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวต้องค านวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของ
หน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิค้าและบริการที ่
บรษิทัจดัการแสดงให้เหน็ไดว้่าวิธกีารค านวณของผู้พฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะท้อนอตัราเงนิ
เฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยส์นิทีเ่พยีงพอต่อการช าระหนี้ตามภาระผกูพนั (Cover Rule) 

บรษิัทจดัการต้องจดัให้มทีรพัย์สนิของกองทุนที่มคีุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อ
ภาระที่กองทุนอาจต้องช าระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ Derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน 
Derivatives นัน้ และเป็นไปตามทีส่ านกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

5. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการ ลงทุนใน Derivatives ที่ Underlying ไม่ใช่สิง่เดยีวกบัทรพัย์สนิที่จะลดความ
เสีย่ง การลงทุนใน Derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

6. หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรบัการลงทุนใน OTC Derivatives 

บรษิทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC Derivatives ดงันี้ 

6.1 ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทุก
วนัที ่15 และวนั  สดุทา้ยของแต่ละเดอืน  ทัง้นี้ ในกรณีทีว่นัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. 
ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมภายในวนัท าการถดัไป 

6.2 ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อราคาของ Derivatives อย่างมนีัยส าคญั ให้คู่สญัญาอกี
ฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายุตธิรรมของ Derivatives ใหบ้รษิทัจดัการทราบทนัท ี

6.3 คู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ Derivatives เมื่อบรษิทัจดัการรอ้งขอได ้

7. หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมส าหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives บรษิัทจดัการต้องปฏิบตัิตาม
เงื่อนไข ดงันี้ 

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน Credit Derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเสีย่งเท่านัน้ 

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ Credit Derivatives ทีม่ลีกัษณะของธุรกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธุรกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี้ 

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสีย่งด้านเครดติที่
เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี้ตาม Obligation ของผู้ผูกพนัตาม Obligation 
นัน้ โดยคู่สญัญาทีอ่ยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผูกพนัทีจ่ะต้องช าระเงนิตาม
ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้โดยจะมผีลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนั
ความเสีย่งครบก าหนดทนัท ี(ในกรณีทีไ่ม่เกดิ Credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สุดในวนัครบ
ก าหนดตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไม่ว่า Obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit 
Default Swap) หรอื obligation มหีลายรายการซึ่งก าหนดให้ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมี
หน้าทีช่ าระหนี้เมื่อเกดิ Credit event ขึน้กบั Obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นราย
แรก (First to Default Swap) หรอืเมื่อเกิด Credit Event ขึ้นกบั Obligation รายการใด
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รายการหนึ่งในกลุ่ม Obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรพัยร์าย
นัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกดิ Credit Event ขึน้กบั Obligation ทุกรายการใน
กลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกนัความเสี่ยงของ
สนิทรพัยอ์า้งองิที่เกดิจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะไดร้บัจากสนิทรพัยอ์้างองิ โดย
ผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวั
ที่อา้งองิกบัอตัราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถ้าม)ี ของมูลค่ ายุติธรรม
ของสนิทรพัยอ์า้งองิ เพื่อแลกกบัการทีผู่ซ้ือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่น
ที่เพิ่มขึน้ (ถ้าม)ี ของมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสีย่ง 
จนกว่าจะเกดิ Credit Event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกดิ Credit Event) 

7.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) หรอืสญัญามาตรฐานอื่นตามทีส่ านกังานยอมรบั ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลีกัษณะดงันี้ 

7.3.1 มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่น 

7.3.2 ไม่มขีอ้ก าหนดที่ท าให้สทิธทิี่ก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี้หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที ่
Credit Derivatives นัน้ อา้งองิเสือ่มเสยีไป 

7.3.3 ไม่มขีอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนหรอืมีไว้ซึ่งตราสารหนี้อื่น ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีอนัดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถ  
ลงทุนได ้(Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื (UnRated Securities) โดย
เป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ :  

ไม่ม ี 

3.14. อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บรษิทัจดัการจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหาดอกผลโดยวธิอีื่นเพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุน
รวมตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดดงัต่อไปนี้ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราส่วนการลงทุน บรษิทัจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ข
ดว้ย 

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรอืคู่สญัญำ (Single Entity Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีม ีCredit Rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 
 
ไม่จ ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade  
      แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก  

ไม่เกนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่เกนิ 20% 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากที่ผู้รบัฝากหรอืผู้ออกตราสารมลีกัษณะ ไม่เกนิ 20% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
4.1  ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment grade   
4.2 เป็นธนาคารออมสิน  ทัง้นี้  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่ร ัฐบาลเป็น 
     ประกนั   

(หรอืไม่เกนิ 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
Credit Rating แบบ National Scale ซึง่
ประเทศนั ้นต้องมี  Sovereign Rating 
อยู่ในระดบัที ่Investment grade)   

5 ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1   เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึง่ทุน ทีผู่้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

หรอืสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกจิ ธพ. ใน
ประเทศไทย 

5.2   เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
  5.2.1  ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
  5.2.2  ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม 

  แบบ filing 
5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั  นบัแต่

วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
5.2.3.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั

การเงนิ  
5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บล. 

5.3   เสนอขายในประเทศไทย  
5.4   ม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
5.5   ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี้ > 397 วนั  นบัแต่วนัทีล่งทุน 

ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่ เกินอัต ราดังนี้  แล้วแ ต่ อัต ราใด 
จะสงูกว่า 
(1) 10%  หรอื 
(2) น ้าหนกัของตราสารทีล่งทุน 

 ใน Benchmark + 5%  

6 ทรพัยส์นิดงันี้  
6.1  ตราสารทุนที่จดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย หลกัทรพัยส์ าหรบัผู้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขายหลกัทรพัย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข
เหตุทีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET หรอื
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบรษิัทดงักล่าวซื้อขายในกระดานซื้อ

 ไม่เกนิอตัราดงันี้ แลว้แต่อตัราใดจะสูง 
 กว่า 
(1) 10%  
(2) น ้าหนักของทรพัย์สินที่ลงทุนใน 

 Benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
ขายหลกัทรพัย์ส าหรบัผู้ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซื้อขาย
หลกัทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไขเหตุที่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3   หุน้ทีอ่ยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 
6.4   ตราสารทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

6.4.1  เป็นตราสาร Basel III 
6.4.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลาดซื้อ
ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ ออกมีการเปิ ด เผยข้อมูล เป็นการทั ว่ ไป โดยมี
รายละเอยีดตามแบบ filing 

6.4.3.3  ในกรณีทีเ่ป็นตราสารที่มกี าหนดวนัช าระหนี้ < 397 วนั 
นบัแต่วนัทีล่งทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 6.4.3.1 หรอื 
6.4.3.2  ผู้มภีาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น 
           บุคคลดงันี้ 
           6.4.3.3.1  บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9   
           6.4.3.3.2  สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที ่ 

          ประเทศไทยเป็นสมาชกิ 
           6.4.3.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี 

          ลกัษณะท านองเดยีวกบับุคคลตาม 
          ขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.5   ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี Issuer Rating 
อยู่ในระดบั Investment grade  

6.6   ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่่สญัญาม ีCredit Rating อยู่ในระดบั Investment Grade 
6.6.1   Reverse Repo 
6.6.2   OTC Derivatives 

6.7  หน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1  จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้

ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 
หรือของตลาดซื้อขายหลักทรพัย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง 
หน่วยดงักล่าวทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุทีอ่าจท าใหม้กีาร
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.7.2  เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า 
แลว้แต่กรณี (Diversified Fund) ตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนด 

7 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) ไม่เกนิรอ้ยละ 5  

หมายเหตุ : ในกรณีทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝากผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
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1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยส์นิของบริษัททุกบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกจิการเดยีวกนัหรอื
การเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับรษิทัดงักล่าว 

 

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  25% หรอื 

(2) น ้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั Group Limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ  

2. Derivatives on Organized Exchange 

ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (Product Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของนิตบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้
ออก ผูส้ ัง่จ่าย หรอืคู่สญัญา ดงันี้ 
1.1  ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัย์สนิที่ MF ได้รบัโอนกรรมสทิธิม์าจากคู่สญัญาตาม Reverse 
Repo หรอื Securities Lending หรอื Derivatives)   

-  รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี
บัญชี เว้นแ ต่ เป็น  MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี    ให้เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน 

-  อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บั MF ทีอ่ายุ
กองทุน  คงเหลอื ≤ 6 เดอืน  ทัง้นี้ 
เฉพาะ MF ทีม่อีายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1   B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรบั

โอนสทิธเิรยีกร้องในตราสารได้ตามวธิีการที่กฎหมายก าหนด หรอืมี
เงื่อนไขให ้MF สามารถขายคนืผูอ้อกตราสารได ้

2.2   เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดอืน  

2.3  Total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้
กึง่ทุน หรอืศุกกู ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 

       2.3.1  มลีกัษณะตาม 6.4.3 ของขอ้ 6 ในสว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุน 
        ทีค่ านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 
2.3.2  ม ีCredit Rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า Investment Grade หรอืไม ่
         ม ีCredit Rating 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 หน่วย CIS ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ไม่เกนิ 20% 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
4 หน่วย Property  ไม่เกนิ 15% 
5 Reverse Repo ไม่เกนิ 25% 
6 Securities Lending ไม่เกนิ 25% 
7 Total SIP ซึง่ไดแ้ก่  

7.1   ทรพัย์สนิตามขอ้ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้
ออกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญา (Single Entity Limit) 

7.2  .ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื Basel lII ทีม่อีนัดบัความน่าเชื่อที่
ตวัตราสารและ/หรอืผู้ออกตราสารที่ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกนิ 15% 
 

8 Derivatives ดงันี้ 
 8.1 การเขา้ท าธุรกรรมDerivatives ทีม่ ี  

     วตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเสีย่ง 
     (Hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเสีย่งทีม่อียู่ 

หมายเหตุ :    ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF ไม่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั 
Product Limit 

 

ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (Concentration Limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
1 หุน้ของบรษิทัรายใดรายหนึ่ง ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัตอ้งมี

จ านวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทันัน้ 

2 ตราสารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึง่ทุน ของผูอ้อกรายใด
รายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครฐัไทยหรือ
ตราสารหนี้ภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี้สนิทางการเงนิ (Financial Liability)  
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชล่ีาสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนี้สนิดงักล่าว 
ของเจา้หนี้ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั เป็นตน้ 
ทัง้นี้  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่
เปิดเผยในงบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด รวมถึง
กรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อก
ตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามขอ้นี้ของผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  เว้น
แต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ Filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็นตราสารที่
ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต ่ ากว่า Investment 
Grade หรือไม่มี Credit Rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครัง้  



 

กองทุนเปิดพรนิซเิพลิ 70 หุน้ระยะยาวปันผล                                                                                   หน้า 26 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน  
เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มกีารยื่นแบบ Filing ในลกัษณะ
เป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออก
โดยบุคคลดงันี้ 
1. ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่ง

ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10.สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11.สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF  ที่ออก

หน่วยนัน้   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี้ 
(1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกัษณะครบถ้วน 
      ดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
      (1.1)  มขีนาดเลก็  
      (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
      (1.3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วยPropertyของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย Property ทัง้หมดของ Property ที่
ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน  
(1)  มขีนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมอีายุไม่เกนิ 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

หมายเหตุ: *หนี้สนิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีที่ผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัท างบ
การเงนิตามมาตรฐานการบญัชนีัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการ
บญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีบญัช ีหรอืมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เช่น International 
Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States  Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็น
ตน้ 

“ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เรื่อง การลงทุนของกองทุน” 
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ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรอืกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิทีล่งทุนมคีุณสมบตัทิีเ่ปลี่ยนแปลงไปจนเป็น
เหตุใหข้าดคุณสมบตัใินการเป็นทรพัยส์นิทีก่องทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที่ทรพัย์สนิขาดคุณสมบตัิ และ
จดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถัดจากวนัที่เกิดกรณีดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  จ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ต้องไม่เกนิกว่า 
90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์นินัน้ขาดคุณสมบตั ิ 

(3)  เมื่อบรษิทัจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัิ หรอืทรพัยส์นิทีข่าดคุณสมบตัมิคีุณสมบตัเิปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษิทัจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวันที่ทรพัย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบตัิ แลว้แต่กรณีและให้จดัส่งรายงานต่อส านักงาน รวมทัง้จดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีเ่กดิกรณีดงักล่าว  

2.  ในกรณีทีท่รพัยส์นิในขณะทีก่องทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการตดิต่อกนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทุนเพิม่ บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัทีก่ารลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัสง่รายงานต่อส านกังาน รวมทัง้จดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนั
ท าการสดุทา้ยของระยะเวลา 5 วนัท าการดงักล่าว ตลอดจน จดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิม่เตมิในทรพัยส์นิทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่
ก าหนด 

(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่
ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดงันี้ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี้ 

(ก)  ภายใน 30 วนันับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีทีไ่ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตาม
ประเภททรพัยส์นิ ส าหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก ตัว๋แลกเงนิหรอืตัว๋สญัญาใช้
เงนิ ตามขอ้ 1 ในสว่นที ่3 

(ข)  ภายใน 90 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (3) 
(ก) เวน้แต่กรณีเป็นกองทุนรวมตลาดเงนิ 

(4)  เมื่อบรษิัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแล้ว บรษิัทจดัการต้องจดัท ารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อัตราส่วนการลงทุนในทรพัย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนได ้และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและ ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มกีาร
แกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนนัน้ 

(5)  ในกรณีทีก่องทุนมหีุน้ของบรษิทัใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ
ทีล่งทุน (Concentration Limit) ตามทีก่ าหนดในส่วนที่ 4 แลว้แต่กรณี นอกจากการปฏบิตัติาม (1) (2) (3) และ (4) 
แลว้บรษิทัจดัการตอ้งด าเนินการดงันี้ดว้ย 

(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านกังาน 
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(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซื้อ ในกรณีที่
ทรพัยส์นิเป็นหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษิทัดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรอื
เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทันัน้จนถงึหรอืขา้มจุดทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 

3.  ในกรณีที่กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดแต่ต่อมา มกีรณีดงัต่อไปนี้ จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 โดยอนุโลม 

(1) กรณีทีก่องทุนมกีารลงทุนหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลกัทรพัยต์ามสดัสว่นทีม่อียู่เดมินัน้ 

(2) กรณีทีก่องทุนไดร้บัทรพัยส์นิมาจากการบรจิาค 

4. ในกรณีที่มีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าให้บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2(3) หรอืบรษิทัจดัการมคีวามเหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ผูล้งทุน ให้บรษิทัจดัการสามารถใช้ดุลยพนิิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส าคญั และต้องส่งรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการของบรษิัทจดัการในเรื่องดงักล่าวต่อส านักงาน  ก.ล.ต. ผู้ถอืหน่วยลงทุน 
และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแกไ้ขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทัง้นี้ในการจดัส่ง
รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวธิกีารเผลแพร่บนเวบ็ไซด์ของบรษิัทจดัการ 
หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามทีบ่ลจ.ก าหนด 

ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

1.  ในกรณีทีก่องทุนมสีดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1.1  จดัท ารายงานเกีย่วกบัการลงทุนทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทัง้เหตุผลทีท่ าใหม้กีารลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน  รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัทีไ่ม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็ส าเนารายงานไวท้ีบ่รษิทัจดัการ 

1.2 ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรอืด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภท
ของกองทุน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี้ 

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  ให้บรษิัทจดัการ
ด าเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที่สดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  ทัง้นี้ทางบรษิทัจดัการจะไม่นับช่วง 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็น
กองทุนรวม 

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บรษิัทจดัการต้องจดัให้มีวธิกีารในการให้สทิธแิก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทุนรวมก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธิกีารดงักล่าวตอ้งมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้เมื่อได้รบัมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้วบรษิัทจดัการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแต่วนัทีส่ดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน แต่การเปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มผีลใช้บงัคบั บรษิทัจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนัน้เพิม่เตมิ 

4.  กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทุน : ไมม่ ี 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
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5.  กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

5.2 รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

5.2.1 การขอรบัหนังสอืชี้ชวนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุน
รวม)  

ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ  
คนืทีใ่ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัที่ผูล้งทุนควรทราบ เอกสารเกีย่วกบั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ยกเวน้กรณีทีผู่ส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่จดัตัง้และจดัการโดยบรษิัทจดัการอยู่ แล้ว) 
พรอ้มกบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ผูท้ีส่นใจจะลงทุน และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้ีหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ 
และเอกสารเกีย่วกบั สทิธปิระโยชน์ทางภาษเีกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนังสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลโครงการ เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่
เคยเปิด บญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอกรายละเอยีด   
ในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทุนรวม
ต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดำ  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลง
นามของนติบิุคคล  

ตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

5.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

5.2.2.1  การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอก
รายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี 
และน าสง่ไดท้ี ่
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1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

2. ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้ 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ระหว่างวนัและ
เวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ตามทีร่ะบุในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคญั 

รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในราคา 10 บาทต่อ
หน่วยลงทุน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี โดยต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 
1,000 บาท  

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนด้วยเงนิ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนี้ บรษิทัจดัการอาจด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน พรอ้มเอกสารประกอบตามทีบ่รษิทัจดัการก าหนด 
(ถา้ม)ี พรอ้มช าระราคาซือ้หน่วยลงทุนใหค้รบถว้นตามจ านวนทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ี่
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คืน โดยช าระดว้ยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เชค็หรอื
ดราฟต ์ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบญัชเีงนิฝากซึง่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
ของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการยอมรบั ทัง้นี้ การช าระค่า
ซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บริษัทจดัการจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนไดภ้ายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  

ส าหรบัผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบญัชกีองทุนกบับรษิัทจดัการแล้วสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนทาง
โทรสารได้ โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามวธิีการที่บรษิัทจดัการ
ยอมรบั สง่โทรสารไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คืนจะมอบ
ส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร 

5.2.3  เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

5.2.3.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซือ้ถูกตอ้งครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บั
เงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน และบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้
ส ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการ
ซือ้หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วย
ลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซือ้หน่วยทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทั
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.3.2 ในกรณีที่บรษิัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในวนัและเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้แรก บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ัง่ซือ้นัน้ และกรณีที่
เป็นเชค็หรอืดราฟต์ บรษิัทจดัการจะส่งเชค็หรอืดราฟต์นัน้คืนให้กบัผูส้ ัง่ซือ้ภายใน 15 วนันับแต่วนั
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ทัง้นี้บริษทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบั
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ซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้ 

5.2.3.3 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.3.4 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัท จดัการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน   นัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4  การจดัสรรหน่วยลงทุน  

5.2.4.1 บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผูส้ ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซือ้ทีส่มบูรณ์และบรษิัทจดัการ
ได้รบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบยีนไวต่้อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัที่ไดร้บัค าสัง่
ซือ้หน่วยลงทุนและไดร้บัช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนพรอ้มกนั
และมหีน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซื้อ (Pro Rata)  

5.2.4.2 ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน
ที่บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บได้จริงภายในวนัและเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินทีบ่รษิทัจดัการสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่า
ซือ้หน่วยลงทุนไดจ้รงิ  

5.2.4.3 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกดิความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสีย่งต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5.2.4.4 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการ จะไม่จดัสง่เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ของ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ในกรณีที่ผู้สนใจจะลงทุนเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งทีจ่ดัตัง้และจดัการโดยบรษิทัจดัการ
อยู่แล้วในขณะนัน้ หากขอ้มูลของเอกสารนัน้ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากขอ้มูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเคยไดร้บั  

5.2.5  การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

5.2.5.1 เมื่อสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้แรก หากปรากฏกรณี ดงัต่อไปนี้ 
ใหก้ารอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สดุลง 

ในกรณีทีเ่ป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปมกีารจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนไดไ้ม่ถงึ 35 ราย  

บรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 15 วนันับแต่
วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกดิขึน้จากเงนิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนัน้ตามสดัส่วนของเงนิค่าจองซือ้
หน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานัน้ได้อัน
เน่ืองจากความผดิพลาดของบรษิทัจดัการเอง บรษิทัจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ
เจด็ครึง่ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีบ่รษิทัจดัการช าระเงนิคา่จองซือ้จนครบถว้น  
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เพื่อประโยชน์ในการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมลูค่าทีต่รา
ไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะด าเนินการคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนตามรายละเอยีดขา้งต้น เวน้แต่ ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัหรอืเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

5.2.5.2 ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ด
ทะเบยีนไวต่้อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรอืไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิทัจดัการจะคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนทีไ่ม่ไดร้บัการ
จดัสรรแต่บางสว่นหรอืทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าว เว้นแต่ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าให้ไม่สามารถคืนเงิน
ดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิัทจดัการจะโอนเงนิหรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีน
ใหแ้ก่ผู้ส ัง่ซื้อ ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวมของผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่มี
รายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่า
สัง่ซือ้ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะพจิารณาจ่าย
คนืเงนิดงักล่าวดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได้  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารช าระเงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 
วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2. กรณีผู้ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และ
หรอืไม่ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ย
เหตุใด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการ
ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัทีม่กีารสง่ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตาม
ค าสัง่ซือ้ทางโทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอื
บรษิทัจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนได้
มอบหมายและใหค้วามเหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

-  บรษิทัจดัการ 

-  ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

6.2 รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

บรษิทัจดัการจะเริม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนั 
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ถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  

6.2.1  การขอรบัหนังสอืชีช้วนและการเปิดบญัชกีองทุนรวม (ส าหรบัผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุน   
 รวม)  

6.2.1.1 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจดัส่งหนังสอืชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคญัที่ผู้ลงทุนควร
ทราบ เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ ทางภาษีเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ยกเวน้
กรณีทีผู่ส้นใจลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งที่
จดัตัง้และจดัการโดยบรษิัทจดัการอยู่แล้ว) พร้อมกบัค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนและ
บรษิทัจดัการจะจดัใหม้หีนังสอืชีช้วน ส่วนขอ้มูลโครงการ และเอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
เกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสอืชีช้วน เอกสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว คูม่อืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม (เฉพาะผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีย่งัไม่
เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ไดท้ีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

6.2.1.2 ส าหรบัผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบญัชกีองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมใหค้รบถ้วน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอ
เปิดบญัชกีองทุนรวมต่อไปนี้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

กรณีผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสอืบรคิณฑส์นธ ิซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ านาจลงนามของนิติบุคคล ตวัอย่างลายมอืชื่อผู้มอี านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  ส าเนาบตัร
ประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง หนังสอืมอบอ านาจ (ถ้า
ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการ
ยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต  

6.2.2 วธิกีาร วนัเวลา และราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 

6.2.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ซื้อหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุนและเอกสาร
ประกอบการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าสง่ไดท้ี ่

1. บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

2. ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ได ้ 

วนัเวลำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดใ้นวนัท าการขายหน่วยลงทุน คอื ทุกวนัท าการของสปัดาห์
ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  
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รำคำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดต้ามราคาขายหน่วยลงทุนทีค่ านวณได้ ณ สิน้วนัท าการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ (ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน 
ณ สิน้ วนัท าการขายนัน้บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี) โดยตอ้งสัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ไม่ต ่ากว่า 1,000 บาท  

กำรส่งค ำสัง่ซ้ือและช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

1. ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนทัง้จ านวนดว้ยเงนิ ในกรณีทีผู่้ถอืหน่วยลงทุน
ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ 
บรษิทัจดัการอาจ ด าเนินการใหม้กีารหกักลบกนักไ็ด ้ 

2. ผูส้นใจลงทุนสามารถส่งค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษทัจดัการก าหนด 
(ถ้าม)ี พรอ้มช าระราคาซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่
บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืโดยช าระด้วยเงนิสด เชค็ ดราฟต์ (เช็คหรือ
ดราฟต์ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายบัญชเีงนิฝากซึ่งบรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุน) ค าสัง่หกับญัชธีนาคาร หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั ทัง้นี้การช าระค่าซื้อ
หน่วยลงทุนที่ไม่ใช่การช าระด้วยเงนิสด บรษิัทจดัการจะต้องสามารถเรยีกเกบ็เงนิค่าซื้อหน่วย
ลงทุนไดภ้ายในวนัเดยีวกบัวนัทีท่ีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเท่านัน้  

ส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่บีญัชกีองทุนกบับรษิทัจดัการแลว้สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทาง
โทรสารได ้โดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดัการก าหนด (ถา้ม)ี สง่โทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามวธิกีารทีบ่รษิทั
จดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

3. เมื่อบรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนได้รบัค าสัง่ซื้อและได้รบัช าระเงินค่าซื้อ
หน่วยลงทุนจากผูส้ ัง่ซือ้เรยีบรอ้ยแล้ว บรษิัทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืจะมอบ
ส าเนาค าสัง่ซือ้ใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน ยกเวน้การสัง่ซือ้ทางโทรสาร  

6.2.3 เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทุน  

6.2.3.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ซื้อถูกต้องครบถ้วน และบรษิัทจดัการไดร้บั
เงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนและบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนได้ท ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้
ส ัง่ซือ้แลว้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้หลงัจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึขอ้มูลการ
ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้เท่านัน้ ทัง้นี้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วย
ลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคนืเงนิค่าซื้อหน่วยทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิัท
จดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิดว้ยค าสัง่หกับญัชธีนาคาร เชค็หรอืดราฟต์ดงักล่าว ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิจาก
ธนาคารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงบัการขายหน่วยลงทุนแก่ผูส้ ัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนนัน้และจะด าเนินการน าสง่เชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืแก่ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ภายในวนัท าการ
ถดัจากวนัทีไ่ดร้บัเชค็หรอืดราฟต์นัน้คนืจากธนาคารผู้เรยีกเกบ็ ทัง้นี้บรษิัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิทัจดัการได ้

6.2.3.2 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่รบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีม่มีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธขิองกองทุน โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.3.3 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
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โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน  นัน้ ๆ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

6.2.4.1  บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตามค าสัง่ซื้อที่สมบูรณ์และบรษิัทจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่การสัง่ซื้อหน่วยลงทุนนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัท
จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามวนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนและไดช้ าระค่าซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากในกรณีทีม่กีารสัง่ซื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมี
หน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิทัจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุน
ทีส่ ัง่ซือ้และทีส่ามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ (Pro Rata)  

6.2.4.2 ในกรณีทีจ่ านวนเงนิทีร่ะบุในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผูส้ ัง่ซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนที่
บรษิัทจดัการสามารถเรยีกเก็บได้จรงิในวนัท าการขายที่บรษิัทจดัการท ารายการ บรษิัทจดัการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหน่วยลงทุนให้ตามจ านวนเงนิทีบ่รษิัทจดัการสามารถเรียกเกบ็เงนิค่าซือ้หน่วย
ลงทุนไดจ้รงิ  

6.2.4.3  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนของค าสัง่ซือ้นัน้ ๆ  

6.2.4.4  ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าค าสัง่ซื้อใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม หรอืท าให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรอืความเสี่ยงต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรือ
กองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะจดัสรรหรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรอืทัง้หมดโดย
ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่ซือ้ก่อนการด าเนินการ  

6.2.4.5 บรษิทัจดัจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุน
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

6.2.5 การคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน  

ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ดทะเบยีน
ไวต่้อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกรณีอื่นใด ทีเ่ป็นเหตุใหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน
หรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือ
ทัง้หมดโดยไม่มดีอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทุนนัน้  

วิธีกำรจ่ำยคืนเงินค่ำซ้ือหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการจะโอนเงนิ น าฝากเขา้บญัชเีงนิฝากของผูส้ ัง่ซือ้ หรอืช าระเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผูส้ ัง่ซือ้ส่ง
ทางไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูส้ ัง่ซือ้ หรอืวธิกีารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในกรณี
ทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิัทจดัการไม่สามารถคนืเงนิค่าสัง่ซื้อ
ตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนของผูส้ ัง่ซือ้ได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาจ่ายคนืเงินดงักล่าว
ดว้ยวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็น
ผูด้ าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดัการได ้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  

1.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน
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เปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อ
คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

2.  บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิาร
ดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อ
ของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธกีารซื้อหน่วย
ลงทุนดงัต่อไปนี้  

2.1 การซือ้หน่วยลงทุนแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมทีใ่ช้วธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การซือ้หน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิอตัโนมตั ิ
(Automatic  Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telebanking) อนิเทอรเ์น็ต หรอืสื่ออื่น
ใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทัง้นี้  การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด การซื้อหน่วยลงทุนวิธีการอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้ 

2.3   การซือ้หน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได ้

3.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระยะเวลาท าการขายหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม 
หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศ
รายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ
และ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

4.   กรณีผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนส่งค าสัง่ซื้อและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิทัจดัการไม่สามารถใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนแกไ้ขหรอืยนืยนัขอ้มูลไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ ผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 3 
วนั นับแต่วนัที่มีการส่งค าสัง่ซื้อทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการได้ด าเนินการตามค าสัง่ซื้อทาง
โทรสารของผูส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิทัจดัการไม่ไดร้บั
เอกสารตวัจรงิไม่ว่าดว้ยเหตุใด บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายและใหค้วามเหน็ชอบ
ใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัทางโทรสาร 

5.   บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะปิดบญัชกีองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท า
ธุรกรรมใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.   บรษิทัจดัการจะไม่ขายหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่
ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้
ส ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ 
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7.  กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

บรษิัทจดัการจะเริม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตัง้แต่วนัที ่25 มกราคม 2549 ตัง้แต่เวลาเริม่ท า
การถงึเวลา 15.00 น. หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการก าหนดใหว้นัท าการถดัไปเป็นวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.1  ช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(1)  บรษิทัจดัการ 

(2) ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

7.2  รายละเอยีดช่องทางการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

บรษิทัจดัการจะเริม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตัง้แต่วนัที ่25 มกราคม 2549 เป็นต้นไป หาก
วนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการก าหนดใหว้นัท าการถดัไปเป็นวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.3  วธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ

7.4.  รายละเอยีดวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

รายละเอยีดการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

วธิกีาร วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

7.4.1 การรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

วิธีกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงนิหรอืเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย
กรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนได้ที่
บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรอืช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจแจง้
เพิม่เติมในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการขายคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิัทจัดการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่
บรษิัทจดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหรอืสามารถส่งค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทางโทรสารไปยงั
บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

เอกสำรประกอบกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งค าสัง่ขายคืนพร้อมเอกสารประกอบต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจาก
บรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

กรณีผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นนิตบิุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ 

หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการยอมรบัหรอืก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต 

วนัเวลำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ตัง้แต่เวลาเริม่ท าการถงึเวลา 15.00 น. 
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รำคำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดต้ามราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนที่ค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ (ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คนืนัน้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี) โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตอ้งสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าในการขายคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ในการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดัการจะด าเนินการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนั
ท าการนับแต่วนัรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน  เว้นแต่บริษัทจัดการได้รบัการผ่ อนผันระยะเวลาการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะช าระเงนิให้ผู้ขายคนืหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณ
มูลค่าและราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั และหรอืกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนื
หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคืน
หน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิัทจดัการจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดี
คร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืโดยน าเงนิค่าขายคืนดงักล่าวเขา้ฝากในบญัชเีงนิฝากของผู้ถือ
หน่วยลงทุน หรอืวธิกีารอื่นใดที่บรษิทัจดัการยอมรบั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนใน
อนาคต ตามทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวม  

โดยในกรณีทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเชค็ขดีคร่อมสัง่จ่ายในนามผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะจดัส่ง
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย ์หรอืโดยวธิกีารอื่นทีบ่รษิทัจดัการเหน็สมควร หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการดงักล่าว 

หรอืบรษิทัจดัการจะด าเนินการใหม้กีารหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดัการ  

ในกรณีทีไ่ม่มรีายละเอยีดระบุในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมหรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไม่สามารถช าระเงนิให้
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารในค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมของผูส้ ัง่ขายคนืได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
พิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวด้วยวิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี้ บรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืเป็นผู้ด าเนินการคนืเงนิดงักล่าวแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนแทนบรษิัท
จดัการได ้ 

เง่ือนไขในกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

1. ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อค าสัง่ขายคนืถูกต้องครบถ้วน และบรษิทัจดัการไดร้บัและไดท้ า
รายการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแลว้ และผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนมจี านวนหน่วยลงทุนตามทะเบยีนผูถ้ือหน่วย
ลงทุนเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนื ทัง้นี้ผูส้ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุน จะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสัง่
ขายคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุนหรอืมลูค่าหน่วยลงทุนสงูกว่า
ขอ้มูลทีป่รากฏตามสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวมผีลท าใหห้น่วย
ลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมมีูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรอืมจี านวนต ่ากว่าจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้
ต ่า (ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดตามจ านวนที่
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน    

หากบรษิทัจดัการจะเปลีย่นแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิทัจดัการ
จะปิดประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของ
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บรษิัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืที่ใช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ 

2.  บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทุนทีท่ ารายการขายคนืสมบูรณ์แลว้ในสมุดทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายคนืหน่วยลงทุนของค าสัง่ขายคนืนัน้ ๆ  

3.  ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ส ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรบัช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นแทนเงนิ 
บริษัทจดัการอาจช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิอื่น โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด 

กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน  ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 
วนัท าการนับแต่วนัรบัซื้อคนื หรอืโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนเป็นผู้ด าเนินการน าส่ง เว้นแต่กรณี
บรษิัทจดัการได้รบัการผ่อนผนัระยะเวลาการค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย ์ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัค านวณมูลค่าและ
ราคาดงักล่าวตามทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัหรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการน าสง่ และหรอื
กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

บรษิทัจดัการและนายทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสอื
รบัรองสทิธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ 
ณ สถานทีต่ิดต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืทีใ่ช้ในการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนั
เปลีย่นแปลง 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

1. บรษิทัจดัการอาจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ควาสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  เช่น การเพิม่เตมิวธิกีารรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

1.1 การขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Automatic Redemption Plan) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไดเ้ป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

1.2  การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ ได้แก่ การบรกิาร    ธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น การขายคนืหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงนิ
อตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อนิเทอร์เน็ต หรอื
สื่ออื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทัง้นี้ การให้บริการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.3  การขายคนืหน่วยลงทุนวธิกีารอื่นๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหท้ าได้ 

2.  กรณีผูข้ายคนืหน่วยลงทุนสง่ค าสัง่ขายคนืและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และหรอืไม่
ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยนัข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัท
จดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการขายคนืหน่วยลงทุนดงักล่าว  
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ทัง้นี้ ผูข้ายคนืหน่วยลงทุนยนิยอมและตกลงสง่ค าสัง่ขายคนืตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิทัจดัการภายใน 
3 วนั นับแต่วนัที่มกีารส่งค าสัง่ขายคนืทางโทรสารนัน้ และหากบรษิทัจดัการไดด้ าเนินการตามค าสัง่ขายคนื
ทางโทรสารของผู้ส ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนแลว้ หากขอ้มูลทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรอืบรษิัทจดัการ
ไม่ได้รบัเอกสารตัวจรงิไม่ว่าด้วยเหตุใด บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความ
เหน็ชอบใหบ้รษิทัจดัการด าเนินการตามขอ้มูลทีไ่ดร้บัทางโทรสาร  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการรบัซื้อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะตดิ
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทั
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน   

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ม่มยีอดคงเหลอืและไม่มกีารท าธุรกรรม
ใด ๆ เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5. บรษิัทจดัการจะไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้ “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคนืหน่วยลงทุนตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธใินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี  

8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

8.1  ช่องทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน : 

- บรษิทัจดัการ 

- ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

หรอืวธิกีารอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในอนาคต 

8.2  รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ : 

บรษิัทจดัการอาจเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยบรษิทัจดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัเปิดใหบ้รกิาร ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้น
การซือ้ขายหน่วยลงทุน  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หมายถงึ การโอนยา้ยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตามกฎหมายดา้นภาษอีากร
ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หากมกีารด าเนินการเป็นไปตามที่หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กฎหมายดงักล่าวและตามทีร่ายละเอียดโครงการก าหนด โดยเป็นการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
กองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อน าเงินค่าขายคืน ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น (กองทุน
ปลายทาง)  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแบ่งเป็น 2 กรณีดงันี้ 

1.  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีปกต ิ- ผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงคใ์นการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวกองหนึ่งไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น  

2.  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน กรณีกองทุนเขา้ขา่ยเลกิกองทุน - ผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงเจตนาว่าจะใหม้กีารโอนยา้ยการ
ลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นในใบจองซือ้หน่วยลงทุนหรอืใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุ น
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลกิกองทุนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

บริษัทจัดการจะด าเนินการโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทัง้หมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ตาม
รายละเอยีดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์หบ้รษิทัจดัการด าเนินการ ภายใน 5 วนัท าการเมื่อมลูค่าหน่วย
ลงทุนหรอืจ านวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุใหเ้ลกิกองทุนตามขอ้ 29 และผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงเจตนาไวใ้นใบ
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จองซือ้หน่วยลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน  

เงื่อนไขอื่น ๆ ส าหรบัการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้
เลกิกองทุน  

1. บรษิัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามขอ้มูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงเจตนาไวใ้นใบจองซื้อ
หน่วยลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนฉบบัล่าสุดที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหไ้วก้บับรษิทัจดัการหรอืผู้สนับสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี  

2. บรษิทัจดัการจะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดแ้สดงเจตนาโอนยา้ยหน่วยลงทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรอืจ านวน
หน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลกิกองทุน ไว้ในใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ตกลง
มอบหมายให้บรษิัทจดัการด าเนินการโอนเงนิลงทุนในหน่วยลงทุนพรอ้มด้วยผลประโยชน์ทั ้งหมด (ถ้าม)ี ที่
เกดิขึน้ ไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นตามหลกัเกณฑแ์ละตามล าดบัก่อนหลงัดงัต่อไปนี้  

2.1 ล าดบัที่ 1 โอนยา้ยหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นภายใต้การจดัการ
ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

2.2 ล าดับที่ 2 หากบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 2.1 ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจดัการจะ
โอนยา้ยหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่นทีม่นีโยบายการลงทุนใกลเ้คยีง
กบักองทุน หรอืตามทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็สมควร  

ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีแ่สดงเจตนาไมต่อ้งการโอนยา้ยการลงทุน หรอื มไิดแ้สดงเจตนาโอนยา้ยการลงทนุไปยงั
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวอื่น ไวใ้นใบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืในใบค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลกิกองทุนตามขอ้ 29 บรษิัทจดัการจะด าเนินการช าระค่าขายคนื
หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และที่มี
การแกไ้ขเปลีย่นแปลง (ถา้ม)ี  

8.2.1  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง  

การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนผ่านบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนอื่น มายงักองทุนนี้
สามารถขอรบัหนังสอืชี้ชวน เอกสารเกี่ยวกบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
คู่มอืผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้ส ัง่ซื้อหน่วยลงทุนที่ยงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทุนรวม) ค าสัง่ซื้อ
หน่วยลงทุนหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ได้ทีท่ีท่ าการทุกแห่ง
ของบรษิทัจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ทีบ่รษิทัจดัการอาจ
แจง้เพิม่เตมิในอนาคต และสามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และ
ด าเนินการใหเ้งนิที่ได้จากการขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้นทางเขา้บญัชเีงนิฝากที่บรษิัท
จดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการตน้ทางหรอื
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ทีแ่สดงวตัถุประสงคโ์อนยา้ยจากผูถ้อืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ 
“การไม่ขายหรอืไม่รบัซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิัท
จดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี และเมื่อบรษิทั
จดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสับเปลีย่นหน่วยลงทุน
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิทัจดัการจะอนุญาตให ้ด าเนินการเป็นอย่างอื่นได้  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะยกเวน้ขอ้ก าหนดเรื่องมลูค่าขัน้ต ่าในการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่ระสงค์
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จะสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนี้  

(ส าหรบัผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนรวม จะต้องเปิดบัญชีกองทุนรวมโดยกรอก
รายละเอยีดในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุนรวมให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมโดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเปิดบญัชกีองทุนรวมตามหวัขอ้ การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้
แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัจดัการเป็นอย่างอื่น)  

8.2.2  การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ ไปยงักองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนอื่ น 
สามารถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอยีดในค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอืค าสัง่สบั เปลีย่นหน่วย
ลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัได้ที่บรษิัทจดัการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บริษัทจดัการอาจแจ้งเพิ่มเติมใน
อนาคต) พร้อมเอกสารประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี และน าส่งได้ที่บรษิัท
จดัการหรอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนื และบรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิที่ได้จากการขายคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทางนี้ ไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนหุน้ระยะยาวปลายทาง หรอืช าระให้แก่บรษิัท
จดัการทีจ่ดัการกองทุนหุน้ระยะยาวปลายทางดงักล่าว ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรอื
ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัที่บรษิัท
จดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืไดร้บัค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน หรือค าสัง่สบัเปลีย่น หรอืเอกสารอื่น
ใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด ทีส่มบูรณ์จากผู้ถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนใหผู้ส้ ัง่ซือ้หน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี และเมื่อบรษิทัจดัการไดท้ ารายการสบัเปลีย่น
แลว้ ผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลกิหรอืเพกิถอนการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไม่ได้ เวน้แต่บรษิทัจดัการจะ
อนุญาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

8.2.3  วธิกีาร วนัเวลา และราคาสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  

วนัเวลำสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ผูส้นใจลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.30 น.  

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะถอืว่าวนัทีค่ าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพื่อซือ้กองทุนน้ีมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วนต่อเมื่อเป็น
วนัท าการขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่ซื้อ หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบรูณ์และบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวตน้ทาง 

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการของสปัดาห ์ระหว่างเวลาเริม่ท าการถงึ 15.00 น.  

รำคำสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

ราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน
ทีบ่รษิทัจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปลีย่นหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ทีส่มบูรณ์และบรษิทัจดัการ
ไดร้บัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุน้ระยะยาวต้นทาง และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นแลว้ บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
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ทัง้นี้ กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทางผูส้ ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ตามปกตขิองกองทุนน้ีส าหรบัการสบัเปลีย่น  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการได้รบัค าสัง่สับเปลี่ยนหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถ้าม)ี ทีส่มบูรณ์ 
และไดท้ ารายการสบัเปลีย่นเรยีบรอ้ยแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี้ กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางผู้ส ัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะไม่เสยีค่าธรรมเนียมการรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนตามปกตขิองกองทุนน้ีส าหรบัการสบัเปลีย่น  

เง่ือนไขในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

1. กรณีทีก่องทุนนี้เป็นกองทุนต้นทางและผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยมจี านวนหน่วยลงทุน
หรอืมูลค่าหน่วยลงทุนสูงกว่าขอ้มูลที่ปรากฏตามสมุดทะเบยีนผู้ถอืหน่วยลงทุน หรอืการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวมีผลท าให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าหรือจ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัชีข ัน้ต ่า (ถ้ามี) บรษิัทจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดตามจ านวนทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ไปยงักองทุนปลายทาง  

ทัง้นี้ หากบรษิัทจดัการจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหรอืจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัท
จดัการจะตดิประกาศรายละเอยีดการให้บริการดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่ท าการทุก
แห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต ทราบ  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายหรอืค่าธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งจากผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามอตัราและวธิกีารทีบ่รษิทัจดัการก าหนด  

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติม รายละเอยีดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
และวธิกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี หรอื
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่หรอืการตคีวามหรอืการใหค้วามเหน็ของหน่วยงานผูม้อี านาจดา้นภาษอีากร หรอืดา้น
หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนหุ้นระยะยาว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติด
ประกาศทีส่ านักงานบรกิารของบรษิทัจดัการ (ถา้ม)ี ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา (ถ้าม)ี ของผูส้นบัสนุน
การขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง  

การออกและสง่มอบหนงัสอืรบัรองการโอนและเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดัสง่หนงัสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
(กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง) และหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนหรอืเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
อื่น ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทางไปรษณีย ์หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ าเนินการน าส่ง เวน้
แต่กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

1. บรษิัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิ่มเติมวธิกีารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิม่ความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิดประกาศรายละเอียดการ
ใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการสบัเปลี่ยนห น่วยลงทุน เช่น การเพิ่มเติมวิธีการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้  
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1.1 การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใช้
วธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน เช่น การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอน
เงนิอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท์ (Telebanking) อินเทอร์เน็ต 
หรือสื่ออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนั ทัง้นี้การให้บริการดงักล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

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

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความ
เหมาะสม หรอืเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะปิด
ประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิัท
จดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3. บรษิทัจดัการจะไม่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนหากเกดิกรณีตามขอ้“การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วย
ลงทุนคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทุน” และ “การหยุดรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดที่บรษิทัจดัการไดส้งวนสทิธใินการขายหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอยีดโครงการ (ถา้ม)ี หรอื ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าค าสัง่สบัเปลีย่นใด
จะมผีลกระทบต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืท าใหเ้กดิความเสีย่งทางกฎหมาย หรอืความเสีย่ง
ต่อชื่อเสยีงของบรษิัทจดัการหรอืกองทุน บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่ด าเนินการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน
นัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ ัง่สบัเปลีย่นก่อนการด าเนินการ  

9.    กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบรษิทัจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทน บรษิทัจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ 
และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที่ไดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้  

(1)  บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเ ป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  

(2)  มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง
นัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3)  มีค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดัการอาจเลื่อน
ไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการนับตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่มคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ไดร้บัการผ่อนผนัจาก
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี้ การผ่อนผันดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้  

(1)   ประกาศการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที่
ไดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั 

(2)   แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานในเรื่องดงักล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตุผลและหลกัฐานการไดร้บัความเหน็ชอบหรอืการรบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบรษิทัจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการดงักล่าวแทนกไ็ด ้ 

(3)   ในระหว่างที่บรษิัทจดัการเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนนัน้หากถึงวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนวนัอื่น และมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนอกี บรษิทัจดัการจะต้องรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี้ 
บรษิทัจดัการจะต้องช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีย่งัคา้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จงึช าระ
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีส่ ัง่ขายคนืหน่วยลงทุนในวนันัน้ ๆ ต่อไป  

11.   กำรไม่ขำยหรอืไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรอืค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน:  

  11.1 บรษิัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้อคืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนได ้
ในกรณีทีป่รากฏเหตุดงัต่อไปนี้  

(1) ตลาดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

(2) บรษิัทจดัการพจิารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ โดยได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรือทรพัย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่าง
สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  

(ค) มเีหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนืหรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ทีไ่ดร้บัไวแ้ลว้ หรอืจะหยุดรบัค า
สัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 1 วนัท า
การ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนทีร่บัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่
ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เทจ็จรงิดงัต่อไปนี้  

(ก) บรษิทัจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี้  

1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมูลฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย หรอื  

3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัิตามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายดัทรพัยส์นิโดยบุคคลผูม้อี านาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกับ
ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
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(4)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการด ารงความเพียงพอของ
เงนิกองทุนของผู้ประกอบธุรกจิการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อ
ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ
เงนิทุนสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึง่ใหก้ระท าไดไ้ม่เกนิ 3 วนัท าการ 

11.2  เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 11.1 และบรษิัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย ไม่รบัซื้อคนื หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1)  แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1(1) (2) หรอื (4) ให้เปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล แล1ะรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนัน้ให้ส านักงาน
ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรอืไม่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืหยุดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ (4) เกินหนึ่งวันท าการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ก)  รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิด ณ วนัท าการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซือ้
หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน  

(ข)  แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขายหรอืรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปใหท้ราบถงึการเปิดรบั
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั”  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คนื หรอืไม่รบัสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมาแลว้ หรอืหยุดรบัค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน บรษิัทจดัการอาจหยุดค านวณมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกไ็ด(้5) เกนิหนึ่งวนัท าการ ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

11.3  บรษิัทจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบัมาแล้วหรอืหยุด
รบัค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไปและคดิเป็น
อตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัจดัการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน 
หยุดรบัค าสัง่ซื้อหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและสถานทีต่ิดต่อทุกแห่ง
ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดม้คี าสัง่ซือ้หรอื
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
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12. กำรหยุดขำยหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืในกรณีที่มคีวามจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพื่อรกัษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิทัจดัการ
หยุดรับค าสัง่ซื้อ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เ ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เหน็สมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกนิ 20 วนัท าการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออกไปได ้

13. เง่ือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมคี าสัง่ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมโอนยา้ยการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ไปยังกองทุนรวมกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่น บริษัทจดัการกองทุนรวมต้องโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วย
ผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากผูถ้อืหน่วยลงทุน 

14. กำรจ่ำยเงินปันผล : 

14.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  

14.2  หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

1.  กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิปีละ 4 ครัง้  

2.  กองทุนจะจ่ายไดเ้มื่อกองทุนรวมมกี าไรสะสมและจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมขึน้ในงวดบญัชทีี่
มกีารจ่ายเงนิปันผลนัน้ 

3.  การจ่ายเงนิปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้ บรษิทัจดัการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้  

3.1 จ่ายจากเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้รบัทีไ่ดร้บัจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

3.2 จ่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของก าไรสะสมดงักล่าว หรอืก าไรสทุธใินงวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผลนัน้ แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า  

4. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีต่อไปนี้  

4.1 กรณีทีก่ารจ่ายเงนิปันผลจะท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนต ่ากว่า 10 บาท  

4.2 กรณีทีร่ายไดจ้ากการลงทุนสทุธหิรอืก าไรสทุธหิรอืก าไรสะสมมมีลูค่าน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายเงนิปันผล เพื่อให้
ไม่ขดัแยง้กบักฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวในอนาคต และขอสงวนสทิธทิี่จะไม่น าขอ้ 2. และขอ้ 3. มาบงัคบัใช้เมื่อครบระยะเวลาของการได้รบั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนไดเ้ปลีย่นเป็นกองทุนรวมทัว่ไป ประเภทกองทุน
เปิดตราสารทุนตามหวัขอ้ “ขอ้ก าหนดอื่น ๆ” ขอ้ 6. โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนของทุนแลว้  

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล : 

1.  บรษิทัจดัการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แต่กรณีทีไ่ดร้บัการยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

2.  บรษิทัจดัการจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเงนิเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะน าสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายได้
ของแผ่นดนิ 
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14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

1.  บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และ
อตัรา เงนิปันผลภายใน 60 วนัหลงัจากวนัสิน้รอบปีบญัชหีรอืวนัสิน้งวดบญัชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล 

2.  ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของกองทุน บรษิทัจดัการจะประกาศการจ่ายเงนิปันผล 
วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล และอตัราเงนิปันผล ทัง้นี้ โดยบรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้  

(1)  ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบั  

(2)  ปิดประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ 
สถานที ่ตดิต่อทุกแหง่ของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทุน  

(3)  สง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุด 
ทะเบยีน พกัการโอนหน่วยลงทนุเพื่อจ่ายเงนิปันผล และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบชุื่อผู้
ถอืเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ ทัง้นี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
ประกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long term equity fund -
LTF) บรษิทัจดัการ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณา แกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
จ่ายเงนิปันผล เพื่อใหไ้ม่ ขดัแยง้กบัประกาศดงักล่าว โดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนของทุนแลว้  

ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงนิปันผล 

(1)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะไมจ่า่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นทีเ่กนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุน เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่ดร้บัยกเวน้ ทัง้นี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ 

(2)  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัท าบญัชแีละแยกเงนิทีไ่ม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวม และไม่น าเงนิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์นิของกองทุนรวม และจะสง่เงนิ
ดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

15.  ค่าธรรมเนียมและค่ำใช้จำ่ยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรอืผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.50 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิ
สทุธขิองกองทุนรวม  

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.18 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  
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15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวม  

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาการลงทุน :  

ไม่ม ี 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่ม ี 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน
รวม  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.  ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทุน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวม และ  
 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม  

2.  ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์กองทุนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกและการเสนอขายหน่วย  
 ลงทุน ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ซึง่รวมถึงค่าใชจ้่ายในการจดัสมัมนาเผยแพร่ขอ้มูลเกีย่วกับ 
 กองทุนและกองทุนรวม การส่งเสรมิการขาย ค่าใช้จ่ายในการเซ็นสญัญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกบั 
 กองทุน และ ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดอื่น ๆ  

 ทัง้นี้ ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรวมกนัจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.54 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน 

3. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานและบรหิารกองทุน เช่น 

3.1 ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซือ้
ขายหลกัทรพัย์หรอืตราสารต่างๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรพัย ์
ค่าใช้จ่ายในการจดัท าเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการเบกิเอกสารสทิธใิน
หลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู้ ค่าใชจ้่ายในการรบัโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่
เกดิจากการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนั
การเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารกองทุน และหรอืค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ท าให้
กองทุนสามารถลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้

3.2  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจดัท าบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมแล ะ
ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัช ีค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการลงบญัชกีองทุน หรอืการจดัท ารายงานที่
เกีย่วขอ้ง  

3.3  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการขายและหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน เช่น ค่าจดัท า ค่าผลติ และ
น าส่งค าขอเปิดบัญชีกองทุนรวม ค าสัง่ซื้อหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุ น ค าสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ใบยืนยนั ใบเสร็จรบั เงิน 
ใบก ากบัภาษี (ถ้าม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทุน แบบฟอรม์ รายงาน หรอืเอกสารอื่นใดที่ใช้
เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายในการจดัท าและผลติเอกสาร
ดงักล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายใน
การช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวิธกีารซือ้ขาย
หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดัการเปิดใหบ้รกิารแก่ผูล้งทุน 
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3.4  ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอมต ิ
สรุปมต ิและตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน การแจง้ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน การประกาศหนงัสอืพมิพ ์

3.5  ค่าใชจ้่ายในการจดัท า ผลติ และน าสง่เอกสารและรายงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น หนงัสือ
ชีช้วน รายงานทุกรอบปีบญัช ีรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืน รายงานเกีย่วกบัขอ้มูลการ
จดัการกองทุนรวมเพื่อน าส่งแก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรอื ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของกองทุน 

3.6  ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการบริหารจดัการและการด าเนินงานของกองทุน
เป็นภาษาต่างประเทศ  

3.7  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่ าที่
ปรกึษากฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธิ
หรอืเพื่อตดิตามหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา 

3.8  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกดิจากการท าตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคมก าหนด  

3.9  ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการช าระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทรพัยส์นิ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการใช้บรกิารทางกฎหมาย และศาล เช่น ค่าที่ปรกึษา
กฎหมาย ค่าร่างและตรวจสอบนิตกิรรม สญัญา ค่าบรกิารทางกฎหมายเพื่อรกัษาสทิธหิรอืเพื่อ
ตดิตามหนี้สนิ หรอื ประโยชน์อื่นใดของกองทุน ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิจากการจ าน า จ านอง ปลดจ าน า จ านอง ประเมนิราคา ค่าภาษอีากร ประกนัภยั  

3.10  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารธนาคาร สถาบนัการเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิารภายนอก
อื่นๆ เพื่อประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

3.11  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามสญัญาระหว่างกองทุนและบุคคลภายนอก เช่น สญัญาแต่งตัง้
ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่าย  

3.12  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้ สนิของ
กองทุน  

4.  ค่าบริการแก่บุคคลภายนอก ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่ าประกาศ
หนงัสอืพมิพ ์ค่าเดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

5.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเลกิกองทุน และช าระบญัชกีองทุน เช่น ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี
เมื่อเลกิกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการช าระบญัชกีองทุน ค่าใชจ้่ายในการ
ช าระเงิน หรอืทรพัย์สนิอื่นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่น าเชค็ไปขึน้เงนิจากธนาคาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
วางทรพัย ์ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

6.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ  

7.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผูดู้แลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟ้องร้องบรษิทัจดัการ
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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8.  ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศหนงัสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องก าหนด เช่น การประกาศมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน  

9.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการตดิต่อสื่อสารกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อแจง้ข่าวสาร
ข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด หรอืเพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน  

10.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการควบรวมกองทุน  

11.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการกูย้มืเงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้
คนืเมื่อบรษิทัจดัการมเีหตุจ าเป็นตอ้งบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว 

12.  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืเพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุน  

13.  ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันหรือการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. และหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 
หรอืเพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม  

14.  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทุน  

15.3.  ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในระยะแรก ทัง้นี้ เมื่อบรษิทัจดัการ
จะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะปิดประกาศทีบ่รษิัทจดัการ และผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ที่ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ในกรณีการขายหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในกรณีการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนตามหวัขอ้ “การสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน” บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีก
เกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของ
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มลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนปลายทาง  

บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนกรณีกองทุนน้ีเป็น
กองทุนปลายทางในระยะแรก ทัง้นี้ เมื่อบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิทั
จดัการจะตดิประกาศทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนัก่อน
วนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนการ
ขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนส าหรบัการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ ใน
ระยะแรก ทัง้นี้เมื่อบรษิทัจดัการจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมดงักล่าว บรษิัทจดัการจะตดิประกาศ
ทีบ่รษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ี่
ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืที่
ใชใ้นการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

หมายเหตุ :  

1.  บรษิทัจดัการจะหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนจากมลูค่าหน่วยลงทนุทีบ่รษิทั
จดัการจะตอ้งช าระใหก้บักองทุนปลายทางหรอืบรษิทัจดัการของกองทุนปลายทาง (กรณี
กองทุนน้ี เป็นกองทุนตน้ทาง) หรอื หกัค่าธรรมเนียมจากค่าซือ้หน่วยลงทุน (กรณีกองทุน
นี้เป็นกองทุนปลายทาง)  

2.  หากในอนาคตกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาวมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
หรือมีการตีความหรือการให้ความเห็นของหน่วยงานผู้มีอ านาจด้านภาษีอากร 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่มผีลท าใหบ้รษิทัจดัการไม่
สามารถเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนตามวธิกีารในขอ้ 1 ได ้บรษิัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับ ปรุง เพิ่ม เติม  วิธีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน เช่น อาจเรยีกเกบ็เป็นเงนิสดแยกต่างหาก โดย
ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศรายละเอียดดงักล่าว 
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง ทีท่ีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการและ ณ สถานที่
ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.07 ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กรณีกองทุนน้ีเป็นกองทุนตน้ทาง  

ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูค่าหน่วยลงทุนทีใ่ชค้ านวณราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดย 
บรษิทัจดัการจะยกเวน้ไม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
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15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไม่ม ี 

หมายเหตุ : 

กฎหมายปัจจุบนัก าหนดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไป
โอนหรอืจ าน าได ้ทัง้นี้ หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขในการโอน และหรอืจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวจะเป็นไปตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจ กฎหมาย หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดหรอืทีจ่ะมกีาร
เปลีย่นแปลงในอนาคต 

 15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

 ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเกบ็  

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ม ี 

ตามทีจ่่ายจรงิ  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

อื่นๆ ระบุ :  

1.  ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซือ้และขายคนื (ถา้ม)ี  

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าซื้อและค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชยห์รอืสถาบนัการเงนิเรยีกเกบ็จรงิ  

2. บรษิัทจดัการอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากผู้ลงทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ใน
กรณีทีผู่้   ลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอให้บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีนด าเนินการใด ๆ ให้
เป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากการด าเนินการตามปกติของบรษิัทจดัการหรอืนายทะเบยีน หรอืให้
ด าเนินการที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น 
ค่าธรรมเนียมการขอเปลีย่นขอ้มูลทางทะเบยีนใหม่ เช่น หนังสอืรบัรองสทิธ ิหนังสอืรบัรองการโอน
หน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดัการหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิค่าธรรมเนียมจากผูล้งทุน
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจรงิหรอืตามอตัราที่บรษิัทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ก าหนดในการใหบ้รกิารลกัษณะดงักล่าว  

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน/ การรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน/ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนกบัผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ตามประเภทของผู้ ลงทุน ตาม
มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขายหน่วย
ลงทุน หรอืตามเงื่อนไขที่บรษิัทจดัการอาจก าหนดขึน้ในอนาคต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก 
และเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี้ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนังสอืชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มูลส าคญั ทัง้นี้ หากมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขดงักล่าวบรษิัทจดัการจะประกาศให้ผูล้งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ณ ทีท่ าการของบรษิทัจดัการ และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุน และ/หรอืประกาศทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัจดัการ 
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15.4. วธิกีารค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

1.  การค านวณค่าธรรมเนียมตามหวัขอ้ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็จากผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุน และ หวัขอ้
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม เป็นอตัราทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษธีุรกจิเฉพาะ หรอื
ภาษอีื่นใดในท านองเดยีวกนัไวแ้ลว้  

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

3.  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารจดัการกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตามที่จ่ายจรงิ ในทางบญัชี
บรษิทัจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทัง้จ านวนหรอืทยอยตดัจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยของกองทนุเฉลีย่เท่ากนัทุกวนัตาม
ระยะเวลาที่จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนัน้ ทัง้นี้ การตดัค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  

4.  ในกรณีที่มูลค่าของกองทุนรวมในขณะที่จดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมมมีูลค่าไม่น้อยกว่า 50 
ลา้นบาท หากต่อมากองทุนรวมมมีูลค่าลดลงน้อยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิทัจดัการจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
การจดัการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

4.1  ค่าธรรมเนียมที่เรยีกเกบ็ต้องเป็นอตัราร้อยละที่ไม่สูงกว่าอตัราร้อยละของค่าธรรมเนียมเดมิที่บรษิัท
จดัการเรยีกเกบ็ในช่วงเวลาทีก่องทุนรวมมมีลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ลา้นบาทโดยค านวณตามมูลค่าทีต่รา
ไวข้องหน่วยลงทุน 

4.2  ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 4.1 ให้บรษิัทจดัการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราที่
แสดงไดว้่าเหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน 

มลูค่าของกองทุนรวมใหค้ านวณตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมูลค่าทรพัย์สนิหรือมูลค่า
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนรวมเท่านัน้  

15.5. การเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามขอ้ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรยีกเกบ็จากผู้ซื้อหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุน” อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิรายละเอยีดโครงการ โดยบรษิทัจดัการจะ
ด าเนินการดงัต่อไปนี้  

1. ส าหรบักรณีเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และ/หรอืค่าใชจ้่ายจากทีไ่ดร้ะบุไว้
ในโครงการ  

(1.1)  บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดย  

(ก) ประกาศในหนงัสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  

(ข) จดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทั 

     จดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

(1.2) แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่าย  

(1.3) ใหเ้พิม่ค่าธรรมเนียมและหรอืค่าใชจ้่ายไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียม และหรอืค่าใชจ้่าย
เดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

2.  กรณีเปลีย่นแปลงลดลงของค่าธรรมเนียมและ/หรอืค่าใชจ้่าย  

(2.1)  เปิดเผยขอ้มลูเรื่องดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัที่มีการลดค่าธรรมเนียมหรอืค่าใช้จ่ายดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท
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จดัการกองทุนรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มูลเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ในการซือ้ขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน 
(ถา้ม)ี  

(2.2)  แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่าย  

3.  ในกรณีทีเ่ป็นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายเดมิตามทีร่ะบุไวล่้าสดุในโครงการ บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่าย
ที่เพิม่ขึน้ดงักล่าวได้ต่อเมื่อได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคดิตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

4. ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการไดด้ าเนินการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงการ  

(4.1) ใหบ้รษิทัจดัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยวธิีทีเ่หมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัทีม่กีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดัการ หรอืทางหนงัสอืพมิพ ์หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูเรื่องดงักล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 

(4.2) แจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัเปลีย่นแปลงค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่าย 

16.    วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน  และ
รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  

16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน   และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ 

16.2. เงื่อนไขพเิศษ : 

1. บริษัทจัดการจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด 

2. บรษิทัจดัการจะค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคา
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี้  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธแิละมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท าการซือ้ขาย หน่วยลงทุน ทัง้นี้ 
ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ของวนัดงัต่อไปนี้ 

(ก)  วนัท าการก่อนวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ให้ประกาศภายในวนัท าการซื้อขายหน่วย
ลงทุนล่าสดุ  

(ข)  วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสดุ ใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค)  วนัท าการสุดท้ายของแต่ละเดอืน โดยให้ประกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ห่างกนัยาวกว่าหนึ่งเดอืน 

(ง)  วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงนิปันผล โดยให้ประกาศ ภายในวนัท าการ
ถดัไป 
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ขอ้ความในขอ้ (ก) มใิห้น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมเปิดทีซ่ือ้ขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการ และ
กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท าการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรพัยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
เมื่อสิน้วนัท าการทีค่ านวณนัน้ 

ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1)  ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(2)  ด าเนินการดว้ยวธิกีารใดๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางทีเ่หมาะสม โดยบรษิทั
จดัการจะประกาศในเวบไซตบ์รษิทัจดัการ  

(3)  จดัใหม้ขีอ้มูลดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการกองทุนรวม และสถานทีทุ่กแห่งที่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุน
เพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บรษิทัจดัการอาจด าเนินการโดยวธิกีารใดๆเพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
ทราบขอ้มลูดงักล่าวแทนการประกาศทางเวบไซตบ์รษิทัจดัการได ้  

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือเกิดเหตุขดัขอ้งที่ไม่สามารถประกาศทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการได้ 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ระบบเผยแพร่ขอ้มูลมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จดัขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนังสอืพิมพ์รายวนั หรือติดประกาศที่บรษิัท
จดัการ และจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางชอ่งทางอื่นใดทีเ่หมาะสม 
และถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  

3.  การใชต้วัเลขทศนิยมของมูลค่าทรพัย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 
หรอืจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

(3.1) ค านวณและประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษ
ทศนิยมตามหลกัสากล 

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิ ีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล ส าหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการค านวณ  ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม
ต าแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการค านวณราคารบัซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่ค านวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตามที่ค านวณได้ใน 
(3.2) 

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที ่5 ทิง้ 

ในกรณีที่มผีลประโยชน์เกดิขึ้นจากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดัการจะน า ผลประโยชน์
นัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 
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16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ อย่างไรกต็ามในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถประกาศทาง
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิระกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาท ิระบบ
เผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืตดิประกาศที่
บรษิทัจดัการและจะประกาศในช่องทางดงักล่าวขา้งตน้ทนัทใีนโอกาสแรกทีก่ระท าไดโ้ดยไม่ชกัชา้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทางในการประกาศผ่านทางช่องทางอื่นใดทีเ่หมาะสม และถอื
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนินการในกรณีทีม่ลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนทีถู่กต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค ์หรอืต่างจาก
ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 
บรษิทัจดัการจะจดัท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแต่
วนัทีพ่บว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของบรษิัทจดัการ
เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อย 
ดงัต่อไปนี้  

(1) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(2) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(3) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง
มสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งท าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการ
ค านวณราคาหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบีย้ผดิพลาด เป็นต้น บรษิทัจดัการจะแกไ้ข
ราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคดิ
เป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลงันับแต่วนัที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวนัที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้เฉพาะวนัที่ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้
ไป และคดิเป็นอตัราสว่นตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจาก
วนัที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนัน้ไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัท า
การถดัจากวนัที่ค านวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิน้ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองข้อมูลในรายงาน
ดงักล่าวภายในวนัท าการถัดจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี้ รายงาน
ดงักล่าวจะมรีายการอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

(ข) ราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  

(ค) สาเหตุทีท่ าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) การด าเนินการของบรษิทัจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
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ทัง้นี้ บรษิัทจัดการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูล
ในรายงานดงักล่าว 

(4) ชดเชยราคาให้แลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนังสอืให้ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผู้ขายคนืหน่วยลงทุนที่ไดซ้ื้อหรอื
ขายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแกไ้ขราคาตาม (2) และ
การชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมใิห้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้
ส าเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จ ัดท าตาม (1) ให้ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รบัรองขอ้มูลในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการทีร่าคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3.  ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2(4) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

(1)   กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บรษิัทจดัการจะ  
  ปฏบิตัดิงันี้  

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เว้นแต่การทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น 
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ือ้ขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคนืหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลอือยู่ บรษิัท
จดัการจะจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ายคนืหน่วยลงทุน 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง (overstate) บรษิทัจดัการจะปฏบิตัิ
ดงันี้ 

(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะเพิม่จ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ือ้หน่วยลงทุนเป็น
จ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
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        หรอืจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อ  
  หน่วยลงทุน  

(ข) กรณีทีเ่ป็นการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วย
ลงทุนเป็นจ านวนซึง่มมีลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนทีไ่ม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุน
ทีถู่กตอ้ง 

หากปรากฏว่าผูข้ายคนืหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลอือยู่ หรอืมหีน่วยลงทุนเหลอือยู่น้อยกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ะต้องลด บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิของบรษิัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบั
สว่นต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรอืลดจ านวนหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่นัน้และจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการ
เองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได ้เช่น 
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืศนูยซ์ื้อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงนิให้แก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทุน
รายใดมมีูลค่าไม่ถงึหนึ่งรอ้ยบาท บรษิทัจดัการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่
มีการจ่ายเงนิให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
บรษิทัจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงนิของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรอืผู้ซื้อ
หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิของบรษิทัจดัการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด ้ 

4. บรษิัทจดัการจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกดิขึน้จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใชจ้่ายในการ
ประกาศการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนงัสอืพมิพ ์ค่าออกเชค็ ค่าใชจ้่ายในการจดัสง่เงนิชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนและผูข้ายคนืหน่วยลงทุน เป็นต้น เวน้แต่ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมสีาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกทีไ่ม่อาจควบคุมได ้ 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  

17.1.  ชื่อบรษิทัจดัการ :  

ชื่อ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน พรนิซเิพลิ จ ากดั  

17.2.  ชื่อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

17.3.  ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  

ไม่ม ี

17.4.  ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

17.5.  ทีป่รกึษา :  

17.5.1. ไม่ม ี

17.5.2. ไม่ม ี 
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17.6.  ผูส้อบบญัช ี:  

ชื่อ : นาย ประวทิย ์ววิรรณธนานุตร ์ 

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภูนุช แซแ่ต ้ 

ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตัน์พงศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชุตมิา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ากดั  

อาคารว่องวานชิ บ ีชัน้ 14 เลขที ่100/19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

โทร : 02 2645 0080 

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเหน็ขอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดัการจะแจง้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

17.7.  การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี

18.  รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  

18.1 วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัช ีวนัที ่30 เดอืน มถุินายน  

18.2 วนัทีส่ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก วนัที ่30 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2549  

19. กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรอืแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

1.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ หากมไิดก้ระท าตามมตโิดยเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของโครงการจดัการกองทุนรวมนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่เกนิรอ้ยละ 55 
ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บรษิทัจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการขอ
มตแิละการนบัมตไิปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนบัมตนิัน้  

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคสอง หมายความว่า มตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คิดตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ 

ในกรณีที่บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
บรษิทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดนัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได ้
เนื่องจากขอ้จ ากดัในการนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ บรษิทัจดัการกองทุนรวม
อาจด าเนินการขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานตามแนวทางทีส่ านกังานก าหนดได ้

2.  ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการได้กระท าตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้
บรษิทัจดัการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ข   

3.  ใหบ้รษิทัจดัการแจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิจีดัการไปยงัผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกคน และ
ประกาศในหนังสอืพมิพ์รายวนัแห่งทอ้งถิน่อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืวนัทีไ่ดม้มีตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิแลว้แต่กรณี 
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4.  การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการทีเ่ป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงระยะเวลา 
และหรอื ประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม บรษิัทจดัการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รบัความเห็นชอบจากทัง้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุนรวมก่อน  

5.  เมื่อครบระยะเวลาของการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีลว้ กองทุนยงัคงมสีถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมายอยู่ 
แต่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาได้อกีต่อไป 
ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นชื่อของกองทุนเป็นกองทุนเปิดไทยทุน, Thai Equity Fund (T-Equity) 
และใหถ้อืว่ากองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมทัว่ไป ประเภทกองทุนเปิดตราสารแห่งทุนโดยถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อื
หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี้ เมื่อบรษิัทจดัการจะมกีารเปลี่ยนแปลงดงักล่าว บรษิัทจดัการจะปรบัปรุงหนังสอืชี้ชวนให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขชื่อและนโยบายดงักล่าวต่อไป   

การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

บรษิัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน โดยถอืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ ภายใตข้อ้ก าหนดดงัต่อไปนี้ 

(1)  บรษิัทจดัการขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แลว้มจี านวนหน่วยลงทุน ณ วนัยื่นค าขอจดทะเบียน คดิเป็น 
มลูค่าหน่วยลงทุนตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไปของจ านวนเงนิทุนทีจ่ดทะเบยีนไวต่้อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยใชร้าคาตามมลูค่าทีต่ราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน  

(2)  จ านวนเงนิทุนทีจ่ดทะเบยีนเพิม่ขึน้ มมีลูค่าครัง้ละไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท  

เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบัจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุนแล้วบรษิัท
จดัการ จะแจ้งการด าเนินการดงักล่าว โดยติดประกาศที่ที่ท าการทุกแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานที่
ติดต่อของ ผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทุน  

หลกัเกณฑ์และวธิีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

20.    ข้อก ำหนดอ่ืนๆ :  

1. มูลค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื้อครัง้ถดัไป คอื 1,000.00  บาท หรอืตามที่ก าหนดในรายละเอยีดการซื้อหน่วยลงทุน
แบบอตัโนมตั ิ(Automatic Investment Plan) 

2. การบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน และการหกัเงนิลงทุนเมื่อมกีารขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน  
บรษิทัจดัการจะบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเมื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนขายคนืหรอื
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บรษิัทจดัการจะค านวณต้นทุนและผลประโยชน์และหกัเงนิลงทุนแต่ละ
รายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุน
ก าหนด  

3. หนงัสอืรบัรองการซือ้หน่วยลงทุน  

 บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนจะจดัท าหนงัสอืรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวโดยมรีายการ
อย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศ บรษิัทจะไม่จดัท าใบรบัรองการซื้อหน่วยลงทุนส าหรบัยอดการซื้อห น่วย
ลงทุนตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป (หรอืตามก าหนดเวลาที่หน่วยงานที่มอี านาจ กฎหมายหรอืประกาศที่เกีย่วขอ้ง 
ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต)  
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4.   หนงัสอืรบัรองการโอน  

  บริษัทจดัการหรอืนายทะเบียนจะจดัท าหนังสอืรบัรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยม ี 
 รายการอย่างน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศ  

     5.   สทิธปิระโยชน์ดา้นภาษขีองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

   5.1 สทิธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว จะไม่ไดร้บัผลผลประโยชน์ทางภาษหีากไมป่ฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุน และจะตอ้ง
คนืสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีเ่คยไดร้บัภายในก าหนดเวลา และจะตอ้งช าระเงนิเพิม่และเบีย้ปรบัตามประมวล
รษัฎากร (ถา้ม)ี  

  5.2 ผูล้งทุนตอ้งศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และรายละเอยีดเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ทาง
ภาษกี่อนการลงทุน ควบคู่กนัไปพรอ้มกบัการศกึษาหนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน และ
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีบ่รษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื 

ทัง้นี้ ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบการลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์งื่อนไขดงักล่าว และมหีน้าทีใ่นการ
จดัเกบ็เอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว การหกัลดหย่อนภาษี และหรอื
การช าระคืนภาษีหรือเงินเพิ่ม และหากผู้ลงทุนปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งประกาศก าหนด ผูล้งทุนมหีน้าทีใ่นการช าระคนืสิทธปิระโยชน์ทางภาษีทีเ่คยได้รบั การช าระภาษี
เงนิไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน การช าระเงนิเพิม่กรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทุนปฏบิตัไิม่เป็นไปตามเงื่อนไขการ
ลงทุนหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

  5.3 เงนิไดท้ีจ่่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งรวมค านวณเพื่อเสยี
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตอ้งเป็นเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตามเงื่อนไขของหน่วยงานทีม่ี
อ านาจตาม กฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยผูล้งทุนตอ้ง
ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุนทีก่รมสรรพากรก าหนด  

 “ผูถ้อืหน่วยจะตอ้งค านึงถงึเงื่อนไขสทิธปิระโยชน์ทางภาษตีามเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้อื
หน่วยลงทุนมรีายการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดงักล่าว จะต้องเสยีสิทธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีและ
จะตอ้งช าระคนืเงนิภาษทีีไ่ดร้บัลดหย่อนและเงนิเพิม่ใหแ้ก่กรมสรรพากร” 

6. เมื่อครบระยะเวลาของการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีลว้ กองทุนยงัคงมสีถานะเป็นกองทุนรวมตามกฎหมาย
อยู่ แต่ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะไม่สามารถน าเงนิค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหกัลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาไดอ้กี
ต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นชื่อของกองทุนเป็นกองทุนเปิดไทยทุน, Thai Equity Fund 
(T-Equity) และให้ถือว่ากองทุนดงักล่าวเป็นกองทุนรวมทัว่ไป ประเภทกองทุนเปิดตราสารแห่งทุน โดยถอืว่า
ไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ เมื่อบรษิทัจดัการจะมกีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว บรษิทัจดัการจะปรบัปรุง
หนงัสอืชีช้วนใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขชื่อและนโยบายดงักล่าวต่อไป  

7.  ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปโอน หรอื จ าน าได ้(หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขใน
การโอน และหรอืจ าน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จะเป็นไปตามทีห่น่วยงานทีม่อี านาจ กฎหมาย
หรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง ก าหนดหรอืทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในอนาคต)  

8.     ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการมีเหตุจ าเป็นต้องบรหิารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชัว่คราว บรษิัทจดัการอาจ 
        กูย้มื เงนิหรอืเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดต่้อเมื่อ  

  (1) คู่สญัญาเป็นบุคคลประเภทสถาบนั 

  (2) ระยะเวลาการช าระหนี้จดัอยู่ในชว่งเวลาอนัสัน้  

 อตัราส่วนของการกูย้มืเงนิหรอืการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวต้องอยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมต่อความจ าเป็นในการ
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บรหิารสภาพคล่องทีเ่กดิขึน้เป็นการชัว่คราว 

(3)  การท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนต้องใช้รูปแบบสัญญาที่ เป็นมาตรฐานตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั  

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

9.  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะใชล้ายมอืชื่อของผูถ้อืหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบญัชกีองทุน ค าสัง่ซือ้ขายหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อและ/หรอืเอกสารอื่นทีบ่รษิทัจดัการก าหนด เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อ
การท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการ และ/หรอืเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีแ่สดงมตเิมื่อตรวจนบัมตสิ าหรบัการขอมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุน  

10.  การควบรวมกองทุน  

 กองทุนอาจควบรวมกองทุนกบักองทุนรวมอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้  

10.1  การนบัมต ิ 

 กองทุนอาจควบรวมกบักองทุนอื่นได ้เมื่อไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้  

(1) ไดร้บัมตเิกนิกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ  
จดัการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนดงักล่าว 

(2)  ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  
ออกเสยีงน้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทุน
รวม หรอืออกเสยีงตัง้แต่กึง่หนึ่งขึน้ไปของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทุนรวมแต่ไมไ่ดม้ตโิดยเสยีงขา้งมากดา้นใดดา้นหนึ่งเกนิกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หากบรษิทัจดัการประสงคจ์ะควบรวมกองทุนต่อไป จะด าเนินการขอ
มตคิรัง้ใหม่ภายใน14 วนันบัแต่วนัประชมุครัง้แรกหรอืวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ยของการรบัหนงัสอื
แจง้มตจิากผูถ้อืหน่วยลงทุนในการขอมตคิรัง้แรก และไดร้บัมตใินครัง้หลงันี้เกนิกึง่หนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ออกเสยีงลงมตขิองแต่ละกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการตอ้งด าเนินการตาม (2) บรษิทัจดัการจะแจง้ผลการนบัมตคิรัง้แรกใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทราบดว้ย  

การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บรษิทัจดัการจะก าหนดรายละเอยีดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมใหม่ หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนรวมทีร่บัโอน (ถ้าม)ี พรอ้มทัง้ ขอมตผิูถ้ือ
หน่วยลงทุนเพื่อเลกิกองทุนรวมเดมิหรอืกองทุนรวมทีโ่อนไปในคราวเดยีวกนัดว้ย  

ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกบักองทุนปิด หรอืกองทุนปิดกบั
กองทุนเปิด หากมผีลใหเ้กดิกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอนเป็นกองทุนเปิด บรษิทัจดัการจะ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดดว้ย และ
หากไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) ของวรรคหนึ่ง ถอืว่าไดร้บั
มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจดัการกองทุนปิดเป็นโครงการจดัการกองทุนเปิดแล้ว 
ทัง้นี้ โดยไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามประกาศส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าดว้ยการก าหนดวธิี
ปฏบิตัใินการขอความเหน็ชอบเพื่อแกไ้ขประเภทของโครงการจดัการกองทุนรวม  

ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บรษิัทจดัการจะส่งหนังสอืนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิสีว่นั
ก่อนวนัประชุม หรอืส่งหนังสอืขอมตล่ิวงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวนัก่อนวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัสดุทา้ย
ของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ
เกีย่วกบัการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ใหช้ดัเจนไวใ้นหนังสอืนดัประชุม หรอืหนงัสอืขอมติ
ดงักล่าว  
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(1)  สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวม
กองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิอื่นโดยระบุประ เภท ชื่อ 
จ านวน อตัราผลตอบแทน (ถ้าม)ี มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัย์ตามมาตรฐานการบญัชสี าหรบั
กจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วนัท าการ
สดุทา้ยของสปัดาหล่์าสดุ และผลการด าเนินงานล่าสดุของกองทุนรวม  

(2)  สรุปประเดน็เปรยีบเทยีบสาระส าคญัและความแตกต่างของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน และ
ลกัษณะทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมื่อมกีารควบรวมกองทุนแลว้ โดยต้องมรีายละเอียดเกีย่วกบัประเภท
และวตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จาก
ผูซ้ือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย  

(3)  ขัน้ตอน สาระส าคญัของการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน และก าหนดเวลาในการควบรวมกองทุน  

(4)  สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน  

(5)  รายงานแสดงฐานะการเงนิของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงนิของ
กองทุนรวมใหม่หรอืกองทุนรวมทีร่บัโอน  

(6)  การด าเนินการเกี่ยวกบัการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการควบรวมกองทุน และนโยบายการ
จ่ายเงนิปันผลภายหลงัการควบรวมกองทุน (ถา้ม)ี  

(7)  ค่าใชจ้่ายในการควบรวมกองทุน และค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้จากการดงักล่าวทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผู้ถอื
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม (ถา้ม)ี เช่น ค่าใชจ้่ายในการช าระบญัช ี 

(8)  ขอ้ดแีละขอ้เสยีหลงัจากมกีารควบรวมกองทุน เช่น ค่าใชจ้่าย ความเสีย่ง หรอืสทิธปิระโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไม่มลีกัษณะทีเ่กนิความจรงิ  

(9)  ขอ้มลูอื่นตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

เมื่อบรษิัทจดัการได้ส่งหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพรอ้มด้วยเอกสารไปยงัผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว บรษิัทจดัการจะส่งส าเนาหนังสอืนัดประชุมหรอืหนังสอืขอมติพรอ้มด้วยเอกสารดังกล่าวไปยงั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมต ิ 

10.2  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้แสดงเจตนาภายในก าหนดเวลาให้สทิธิในการออกจากกองทุนรวมก่อน
วนัทีก่ารควบรวมกองทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนไดม้อบหมายให้
บรษิทัจดัการด าเนินการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรอืกองทุน
รวมทีร่บัโอนได ้ 

10.3 ในช่วงระยะเวลานบัแต่วนัสง่หนงัสอืนดัประชุมหรอืหนงัสอืขอมตเิพื่อควบรวมกองทุนถงึวนัทีม่กีารควบรวม
กองทุน บรษิทัจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุน
รวมที่ได้รบัไวแ้ลว้ หรอือาจหยุดรบัค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวได ้โดยการปิดประกาศ
เรื่องดงักล่าวไว ้ณ ที่ท าการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้กีารประกาศเรื่องดงักล่าวไว้ ณ สถานที่
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบ้รษิทัจดัการจดัท ารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัท าการสุดทา้ย
ของแต่ละสปัดาหข์องกองทุนรวมทีจ่ะควบรวมกองทุนรวมและจดัใหม้รีายงานดงักล่าวไว ้ณ ทีท่ าการของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุ น
สามารถตรวจดไูด ้และจดัส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแก้ไขหรอืเพิม่เติม
รายละเอยีดการควบรวมกองทุนไปจากรายละเอยีดขา้งต้น บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีแ่กไ้ขหรอืเพิม่เตมิดงักล่าว 
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11. ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทุนและการท าประกนัภยัความรบัผดิของ
บรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเปลี่ยนให้บรษิัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทุนรวมแทน ด้วยวธิีขอรบัความ
เหน็ชอบจากส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนั
เกนิกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่บรษิัท
จดัการรูห้รอือาจรูถ้งึการไม่สามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุดงักล่าว ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร
บรษิัทจดัการอาจขอให้ส านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิัทจดัการรายใหม่จะ
ค านึงถงึประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษิทัจดัการ 
บรษิทัจดัการจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

12.   การถอืหน่วยลงทุนเกนิหนึ่งในสาม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิ
กว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และด าเนินการแกไ้ขสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน
ของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ให้มจี านวนไม่เกนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ภายในสองเดอืนนับแต่วนัทีป่รากฏกรณีดงักล่าว หรอืด าเนินการเลกิกองทุนรวมนัน้
ทนัทเีวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามทีป่ระกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  

13.  ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุน 

      บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได ้
      แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื่อง 
      หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีข่องบรษิทัจดัการ กรณียกเวน้ดงัต่อไปนี้ 

      (1)  กรณียกเวน้ใหถ้อืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี้ 

(ก)   กองทุนดงัต่อไปนี้ 

1. กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

2. กองทุนประกนัสงัคม 

3. กองทุนการออมแหง่ชาต ิ

4. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาต ิ

5. กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

6. กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

7. กองทุนอื่นใดทีส่ านกังานพจิารณาว่ามลีกัษณะท านองเดยีวกบักองทุนตามขอ้ 1. ถงึ 6. 

8. กองทุนต่างประเทศทีม่ลีกัษณะตาม 1. ถงึ 7. 

(ข)   นิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตาม (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสยี 
       ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มลูนิธ ิหรอืวดั เป็นตน้ 

(ค)   บุคคลซึง่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปทีเ่สนอขายหน่วยลงทุนภายใต้
โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes โดยเป็นการ
ลงทุนของผูล้งทุนทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทยในต่างประเทศหรอืเป็นการลงทุนผ่านบญัชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ 
(omnibus account) ในต่างประเทศ 

(ง)    บุคคลอื่นทีไ่ดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเมื่อมเีหตุจ าเป็นและสมควร 
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      (2)  กรณียกเวน้ใหโ้ดยผ่อนคลายสดัสว่นการถอืหน่วยลงทุน หรอืเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ซึง่ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอทีเีอฟโดยผูล้งทุนรายใหญ่และผูด้แูลสภาพคล่องทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้จากบรษิทัจดัการ อาจถอืหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสดัสว่น ทัง้นี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ตัง้แต่วนัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมจนถงึวนัทีค่รบก าหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัทีเ่ริม่ซือ้ขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอทีเีอฟดงักล่าวในตลาดรอง 

(ข)   กรณีทีเ่ป็นการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีม่กีารรบัโอนเงนิจากกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีหรอืรบัโอนเงนิดงักล่าวต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น  ทัง้นี้ เฉพาะในสว่นของหน่วย
ลงทุนทีร่องรบัการรบัโอนเงนิดงักล่าว 

(ค)   กรณีของกองทุนรวมทีม่กีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุน ไดไ้ม่เกนิสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นโครงการ ทัง้นี้ เมื่อไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานตามเหตุจ าเป็น
และสมควร 

(ง)    กรณีทีม่เีหตุจ าเป็นและสมควรอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วย
ลงทุนไดแ้ต่ไม่เกนิรอ้ยละหา้สบิของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  โดยไดร้บัการผ่อน
ผนัจากส านกังาน  ทัง้นี้ ในการผ่อนผนัดงักล่าว ใหส้ านกังานพจิารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมดงักล่าวเป็นส าคญั 

“ผูล้งทุนรายใหญ่” และ “ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตามวรรคหนึ่ง (2)(ก) ใหห้มายความถงึผูล้งทุนรายใหญ่และ
ผูด้แูลสภาพคล่อง ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศทีเ่กีย่วกบัการจดัตัง้และจดัการกองทุนรวมอทีเีอฟ” 

“เงนิจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี” ตามวรรคหนึ่ง (2) (ข) ใหห้มายความดงันี้ 

(1)  เงนิทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนจากกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

(2)  เงนิตามวรรคสาม (1) ทีก่องทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีรบัโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอื่น 

(3)  ผลประโยชน์อนัเกดิจากเงนิตามวรรคสาม (1) และ (2)” 

 14. การท าธรุกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Affiliated Transaction) 

บรษิทัจดัการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และหรอืประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียู่ในปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

 15. การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใชบ้รกิารบุคคลอื่น (Soft Commission) 

(1)   บรษิัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บรกิาร อนัเนื่องมาจากการใช้
บรกิารของบุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมทัง้ 
“หลกัปฏิบัติในการรบัผลตอบแทนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรพัย์หรือทรพัย์สินจากนายหน้าซื้อ ขาย
หลกัทรพัย์หรอืบรษิัทสมาชกิศูนย์ซื้อขายหลกัทรพัย์เพื่อกองทุน  (soft dollar)” ที่บรษิัทจดัการก าหนดไว ้
ทัง้นี้ บรษิัทจดัการจะจดัสรรการรบัผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและ
ประเภทหลกัทรพัยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทุนดว้ย  

(2)   ในกรณีที่บรษิัทจดัการมกีารรบัผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตาม (1) บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบัการรบัผลประโยชน์ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัช ีและในกรณีที่เป็นกองทุนเปิดจะเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบระยะเวลาหกเดอืนดว้ย 

16. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธปิรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน 
                 ต่างๆ 
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บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ และ/หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอื
รายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน เช่น หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรอื รายงาน
ยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื (Statement) เป็นตน้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจรบัเอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงานต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบักองทุนแตกต่างไปจากเดมิ อาทเิช่น บรษิทัจดัการอาจพจิารณาจดัสง่เอกสาร ขอ้มลู หรอืรายงาน
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุนผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น จดัสง่ขอ้มลูผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของ
บรษิทัจดัการ หรอืการจดัสง่ขอ้มลูผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์(Email) เป็นตน้ และ/หรอืจดัสง่ขอ้มลูใหใ้นรปูแบบ
ขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ดงันัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจงึควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุน
ครบถว้นแลว้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ส าหรบัหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัผ่านทาง
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอืวธิกีารอื่นใด ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถใชแ้ทนหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน
ตามปกตไิด ้

17.   บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กบั/หรอืเพื่อประโยชน์กบั 

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

(2) นิตบิุคคล รวมถงึบรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วน เป็นต้น ซึง่จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนิตบิุคคลดงักล่าว 

(3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(4) ผูล้งทุนซึง่ตดิต่อหรอืรบัขอ้มลู หรอืส่งค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทุนของบรษิทัจดัการ หรอืช าระ/รบัช าระเงนิ
เกี่ยวกบัหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรอืผู้จดัการที่
ตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว 

(5) กองทรพัยส์นิจองบุคคลและนิตบิุคคลดงักล่าว ตามขอ้ 1-4 บรษิทัจดัการจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอื
ระงบัการสัง่ซื้อ จดัสรร และ/หรอืการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรบัผู้ลงทุนที่มี
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

ทัง้นี้ มผีลตัง้แต่วนัที ่3 มถุินายน 2556 เป็นตน้ไป 

18.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษต่ีางประเทศในลกัษณะเดยีวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ออกกฎหมายที่เรยีกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง
ต่อไปจะเรยีกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชขีองบุคคลที่อยู่ในบงัคบัต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบุคคล
ธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีใน
สหรฐัอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้ยงัปรากฎดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงั
ด าเนินการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรยีก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบรษิัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องเขา้ผูกพนัตนกบั
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิาโดยมหีน้าที่ต้องรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคล
สญัชาตอิเมรกินัและบุคคลทีม่ลีกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อ
หาความสมัพนัธ์ของลูกค้ากบัประเทศสหรฐัอเมรกิา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 
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ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
(กล่าวคอื มสีถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะได้รบั
ผลกระทบทีส่ าคญัในสองกรณี คอื 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขาย
ทรพัยส์นิทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมรกิา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึง่จะเริม่ต้นตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงนิลงทุนทางอ้อมในทรพัยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-
thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่จะเริม่ต้น
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI 
ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย 
ผู้รบัฝากทรพัย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน) มหีน้าที่ด าเนินการหกัเงนิ ณ ที่จ่าย
ดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมทีเ่ป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ร ับฝาก
ทรพัยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทีเ่ขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA 
อาจจะปฏิเสธหรอืระงบัการท าธุรกรรมทางการเงนิหรอืยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรอื
บรษิทัจดัการ ซึง่อาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนได้
อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการ
ขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดอ้กีต่อไป  

เพื่อมใิหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่ อปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  และเพื่อใหบ้รษิทัจดัการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏบิตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกีย่วขอ้งได้ บรษิัทจดัการ
และกองทุนรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 
และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนินการดงันี้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรฐัอเมรกิา(หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ให้ค ายนิยอมบรษิัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มูล 
(เช่น ชื่อ ทีอ่ยู่ เลขประจ าตวัผู้เสยีภาษีของสหรฐัอเมรกิา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอื จ านวน
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลทีไ่ดร้บั เป็นต้น)ทีม่อียู่ในบญัชทีัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนนั ้น
กบับรษิทัจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัหรอืพสิจูน์ทราบ
ความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมรกินัหรอืการให้
ขอ้มลูตามหวัขอ้ทีก่ าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืการแจง้
ปรบัปรุงขอ้มูลเมื่อขอ้มูลทีเ่คยให้ไวม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้
ร่วมใน FATCA หรอืกฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลูกคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี้ เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรอื
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งขา้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรอืไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่
บรษิัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างดงัต่อไปนี้
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ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัท
จดัการแจง้นี้แลว้ และ/หรอืไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัช ี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2) ระงบัหรือหยุดให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงนิ ณ ทีจ่่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าให้กองทุนหรอืผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
ไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการ
กระท าเพื่อหลกีเลี่ยงมิให้บรษิัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องขอ้บงัคบัของ FATCA และ
กฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ทีจ่่าย หรอืถูกปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ล่าว
แลว้ขา้งต้น ซึ่งในทางปฏบิตัิบรษิัทจดัการจะเลอืกด าเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนทีเ่ขา้ข่ายเป็นพลเมอืงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรอืเป็นบุคคลตามทีก่ฎหมายต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามทีบ่รษิทัจดัการไดส้งวน
สทิธไิวข้า้งตน้ บรษิทัจดัการ(รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดย
อาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้อืหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรอืด าเนินการอื่นใดทีร่าชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
รอ้งขอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

21.  กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด : 

ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้บรษิัท
จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรบัความเหน็ชอบจากส านกังานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได ้ทัง้นี้ หากมเีหตุจ าเป็นและสมควร 
บรษิทัจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีที่มคี่าใช้จ่ายเกดิขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัท
จดัการรายเดมิจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิทัจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
บรษิทัจดัการจะด าเนินการเลกิกองทุนรวมต่อไป 

22.  ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัท
จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรอืแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรอืค าสัง่ดงักล่าว หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืว่า
บรษิทัจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

บรษิัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม โดย
ผูดู้แลผลประโยชน์มอี านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม ทัง้นี้ การลงนามใน
ขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
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กองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที่จะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการกองทุนรวม 
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แนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียง 
 

ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชส้ทิธอิอกเสยีงและการด าเนินการใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ต่างๆในรอบปีปฏทินิไดจ้าก website ของบรษิทัจดัการ (www.principal.th) 

 
 

รำยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีกำรท ำธรุกรรมกบักองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยำวปันผล 

ตัง้แต่วนัท่ี  1  กรกฎำคม  2561 ถึงวนัท่ี 30  มิถนุำยน  2562 

                            - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท าธุรกรรมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั
กองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่  website ของบริษัทจัดการ 
(www.principal.th) และส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 
 

รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนท่ีบริหำรจดักำรกองทุนรวม 
กองทุนเปิดพรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยำวปันผล 

 
1. นายวนิ พรหมแพทย,์ CFA 
2. นางสาวชนยักานต ์ สวสัดฤิกษ ์
3. นายวสชุนม ์ ทรายแกว้, CFA 
4. นายวศนิ ปรธิญั, CFA 
5. นายธนทั เจตจนัทรป์ระภา, CFA 
6. นางปุณยนุช ตณัฑเสถยีร 
7. นายชาตร ีมชียัเจรญิยิง่ 
8. นายปิยะศกัดิ ์ดวงบณัฑติกุล 
           

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

 

รำยงำนรำยละเอียดกำรรบัค่ำตอบแทน หรอืประโยชน์อ่ืนใดท่ีมิใช่ดอกเบี้ย หรอืผลประโยชน์ทัว่ไปท่ีเกิดจำกกำร 
ลงทุน 

 
- ไม่ม ี- 

http://www.sec.or.th/
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บทวิเคราะห์ สิทธิในการ อ่ืนๆ

1 ธนาคาร กรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2 บรษิทัหลกัทรพัย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

3 บรษิทัหลกัทรพัย์ คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน) 

4 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซจีเีอส ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

5 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 

6 บรษิทัหลกัทรพัย์ ซติี้คอรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

7 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ดบีเีอส วคิเกอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

8 บรษิทัหลกัทรพัย์เครดติ ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

9 ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั(มหาชน) 

10 บรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)        เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ

11 บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)         การตดัสนิใจลงทุน

12 บรษิทัหลกัทรพัย์เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

13 บรษิทัหลกัทรพัย์ ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

14 ธนาคาร ไทยพาณชิย์ จ ากดั(มหาชน)    

15 บรษิทัหลกัทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ ากดั 

16 บรษิทัหลกัทรพัย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

17 บรษิทัหลกัทรพัย์ ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 

18 บรษิทัหลกัทรพัย์ ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั       

รายงานการรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (Soft Commission)

ของธรุกิจกองทนุรวม

ล าดบั ช่ือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบั เหตผุลในการรบั

ผลประโยชน์ตอบแทน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน พรินซิเพิล จ ำกดั 
สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี 0-2686-9500 
www.principal.th 


